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Toplantı gündemi:
1. Fakültemiz bölümlerinin web sayfalarında yayınlanan Akademik Paket bilgilerinin
güncellenmesi,
2. Fakülteye ait arşiv odalarının yeniden düzenlenmesi,
3. Fakültemiz bölümlerinde ulusal ve uluslararası proje başvurularının sayısını artırmak
amacıyla fakülte öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi,
4. Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini geliştirmek
amacıyla açılması planlanan disiplinler arası seçmeli alan dışı (SAD) dersinin görüşülmesi,
5. Üyelerin istek ve önerileri.
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Toplantı No: 2019/01

Toplantı tarihi: 18.09.2019

1. Fakültemiz bölümlerinin web sayfalarında yayınlanan Akademik Paket bilgilerinin
güncellenmesi için bölüm başkanlıkları ile iletişime geçilmesine,
2. Fakülteye ait arşiv odalarının yeniden düzenlenebilmesi için dekanlık ve bölümler arasında
işbirliği sağlanmasına ve düzenlemenin gerçekleştirebilmesi için bölümlerden öğretim
elemanı görevlendirilmesi konusunda destek alınmasına,
3. Fakültemiz Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda, tüm bölümlerimizde ulusal ve
uluslararası proje başvurularının sayısını artırmak amacıyla mevcut proje destekleri, proje
başvuru süreçleri ve proje yazılımı konularında fakülte öğretim elemanları için kapsamlı bir
bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine,
4. Öncelikli olarak fakültemiz öğrencilerine ve daha sonra üniversitemiz bünyesindeki tüm
lisans öğrencilerine eğitim hayatlarında ve üniversite dışı yaşamlarında kullanabilecekleri
eleştirel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini kazandırmayı hedefleyen, disiplinler
arası bir SAD dersinin açılması görüşüldü. Ders içeriğinin tasarımında fakültemiz
bünyesinde bulunan temel bilimler, dil, kültür ve psikoloji alanları temel alınarak
öğrencilerde eleştirel ve bilimsel sorgulama kavramları ve akımları konularında farkındalık
kazandırılması görüşüldü. Dersin tasarımı için bölüm başkanları ile toplantı yapılması ve
toplantıya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ders saati ücretli öğretim üyelerinden
İstanbul Üniversitesi Felsefe Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın da
davet edilmesine karar verildi.
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