
 
Sabancı Üniversitesi Diller Okulu 

Eaquals Akreditasyon Kategorilerinde Mükemmeliyet Bulguları 
 
Yönetim ve İdare 
Yönetim ve idare mükemmel bulunmuştur, çünkü uygun ve yaygın yetkilendirmeyi sağlayan, 
tüm personeli okulun gelişimine tam olarak dahil eden, inisiyatif, katılım ve aitliği teşvik eden 
oldukça etkili bir yönetim yapısı ve liderliğe dair açık kanıtlar vardır. Personel, detaylara 
olağanüstü dikkat göstermekte ve Diller Okulunun verimli çalışmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunmaktadır. 
 
Kalite Güvencesi 
Kalite güvencesi mükemmel bulunmuştur, çünkü bütün hizmetlerde kaliteyi yükseltmeye 
yönelik tüm çalışanlarda olağanüstü bir adanmışlık görülmektedir. Eylem planlarının 
uygulanması için takip sistemleri de dahil olmak üzere okul genelinde çok çeşitli kalite güvence 
prosedürü bulunmaktadır. 
 
Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim 
Öğrenciler ve diğer paydaşlarla iletişim mükemmel bulunmuştur, çünkü öğrencilerin akademik 
gereklilik, kural ve düzenlemeleri anlamalarını sağlayan kapsamlı ve etkili mekanizmalar 
bulunmaktadır. Öğrencilerle iletişim çok şeffaf yollardan sağlanmaktadır - takvimler ve ölçme ve 
değerlendirme bilgileri öğrencilere sadece verilmekle kalmayıp, sınıflarda detaylı olarak 
üzerinden geçilmektedir. 
 
Ders Tasarımı ve Destekleyici Sistemler 
Ders tasarımı ve destekleyici sistemler mükemmel bulunmuştur, çünkü programlar eleştirel 
düşünme, işbirliği ve otonom öğrenme dahil olmak üzere diğer entelektüel yeterlilikleri 
geliştirmek için etkili bir biçimde tasarlanmıştır. Ders programları ayrıca çok net açıklamalarla, 
takvimlerle, öğretim ve öğrenim planlarıyla uyumlu formatta, hem öğrencilere hem de 
öğretmenlere verilmektedir. Ders tasarımında tutarlılığa verilen olağanüstü önemin olumlu 
etkilerine dair kanıtlar, ders işleyişinde ve ölçme ve değerlendirmede gözlemlenmektedir. 
 
Öğretim ve Öğrenim 
Öğretim ve öğrenim mükemmel bulunmuştur, çünkü öğrenimin, proje çalışmaları, öğrenci 
portfolyoları ve bireysel çalışmalar yoluyla sınıf ortamının ötesine geçilebilmesi, yaratıcı yollarla 
sağlanmıştır. Öğretimin akademik okuryazarlığın gelişimini desteklediğine dair açık kanıtlar 
vardır. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçleri üzerine düşünmeye teşvik edilmekte, sınıf ve 
portfolyo çalışmalarıyla öğrenmeyi öğrenme teknikleri ve çalışma becerilerini geliştirmek için 
desteklenmektedir. Buna ilaveten öğrenciler, yeni çevrimiçi sınıf ortamında etkili bir şekilde 
çalışmak için yüksek kalitede bir öğretim ile yönlendirilmektedirler. 
 
 
 
 



 
Ölçme, Değerlendirme ve Sertifikasyon 
 
Ölçme, değerlendirme ve sertifikasyon mükemmel bulunmuştur, çünkü Temel Geliştirme Yılı 
programından lisans çalışmalarına ilerleyen öğrencilerin sonraki akademik başarılarını takip 
edecek ve bilgi paylaşımını sağlayan sistemler mevcuttur. Bu veriler eğitimi değerlendirmek ve 
geliştirmek için kullanılmaktadır. Standartlaştırılmış testleri, sınavları ve alternatif ölçme ve 
değerlendirmeyi birleştiren çok çeşitli değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Akademik 
dürüstlük ilkeleri teşvik edilmektedir ve değerlendirmede kopya çekmeyi ve intihali tespit etmek 
için prosedürler mevcuttur. CEFR referanslı kriterler ve kapsamlı standardizasyon prosedürleri 
dahil olmak üzere tüm ölçme ve değerlendirme konularıyla ilgili ilkeleri ve prosedürleri çok açık 
bir şekilde detaylandıran kapsamlı bir Diller Okulu Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu 
bulunmaktadır. 
 
Akademik Kaynaklar 
Akademik kaynaklar mükemmel bulunmuştur, çünkü Diller Okulu, kaynaklarının uygunluğunu, 
güncelliğini ve ders hedefleriyle uyumunu sağlamak amacıyla kaynaklarının sürdürülebilirliğine, 
gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayan etkili ve güvenilir bir sisteme sahiptir. 
Öğretim ve öğrenim materyalleri açısından, okul içi üretilen yüksek kalitede kaynak ve kitaplar 
bulunmakta ve bunlar yayınlanmış materyallerle beraber öğrenmeyi geliştirmek için etkili bir 
şekilde kullanılmaktadır. Mesleki bilgi ve gelişimi destekleyen metodoloji kaynakları, mesleki 
dergiler ve diğer kaynaklar referans materyali olarak erişime açıktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin 
bağımsız öğrenmelerini teşvik eden, ders içeriğiyle örtüşen çok çeşitli iyi tasarlanmış bireysel 
çalışma kaynakları vardır. 
 
Öğrenci Hizmetleri 
Öğrenci hizmetleri mükemmel bulunmuştur, çünkü öğrencilere sunulan tavsiye ve bilgilerin 
çeşitliliği ve kalitesi, SUCourse Plus platformunda bulunan dokümantasyon ve kaynaklar ile 
Diller Okulu ve üniversitenin Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi tarafından sağlanan bireysel 
danışma ve destek olağanüstüdür.  
 
Personel Profili ve Gelişimi 
Personel profili ve gelişimi mükemmel bulunmuştur, çünkü görev için gerekli asgari düzeyin çok 
üzerinde niteliklere, yeterliliklere ve deneyime sahip personelin oranı yüksektir. Diller Okulunda 
sınıfiçi araştırmalar ve/veya diğer mesleki çalışma ve araştırmalar ile kanıtlanmış, öğretimde 
sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen bir kültür mevcuttur. Bu kültür zengin okul içi mesleki 
gelişim programları, dışarıdan eğitmenlerin katkıları ve Diller Okulunun kendi öğretim 
elemanlarının katkılarıyla desteklenmektedir. Diller Okulunda sürekli mesleki gelişimi sağlamak 
amacıyla son derece iyi planlanmış bir yaklaşım bulunmaktadır ve hem bireylere hem de Diller 
Okuluna fayda sağlamaktadır. Bu süreç ayrıca akademik yöneticiler ve akran öğretmenler 
tarafından farklı mesleki gelişim amaçları için yapılan çeşitli ders gözlem faaliyetleri ile 
desteklenmektedir. 
 



Mesleki performans ve gelişim değerlendirmeleri son derece kapsamlı, sistematik, ve mesleki ve 
kariyer gelişimini destekler niteliktedir. Önemli sayıda personele okul dışı eğitim kurslarına ve 
konferanslara katılma fırsatı verilmekte ve kendileri seminerlere katılım ve profesyonel sunum 
yapma konularında da teşvik edilmektedir. Okul, eğitim ve konferanslara katılım için bir miktar 
mali destek sağlayarak, ek eğitim veya mesleki gelişim ve kariyer geliştirmek isteyen 
çalışanlarına destek sağlamaktadır. Ayrıca, araştırma yapmak ve/veya çalışmalarıyla ilgili 
yayınlar üretmek isteyen personel için de destek verilmekte ve/veya sabbatical izni sağlayarak 
destekleyici bir ortam sunulmaktadır. 
 
Personel İstihdam Koşulları 
Personelin istihdam koşulları olağanüstüdür, çünkü okul, personel güvenliğini koruyan ve 
personel refahına katkıda bulunan yasal gerekliliklerin ötesinde ek faydalar sağlayan mükemmel 
bir şart ve koşullar paketi sunmakta ve personelin önemli bir kısmı için kalıcı veya sürekli 
istihdam fırsatları sağlamaktadır. 
 
Öğrenme Ortamı 
Öğrenme ortamı son derece iyi ve güzel tasarlanmıştır; ders işleyişini ve öğrenme fırsatlarını 
geliştiren birçok güncel olanak barındırmaktadır. Akademik ve idari tüm personel için geniş, iyi 
döşenmiş ve donanımlı ofisler mevcuttur. Prosedürlere, tesislere, teçhizata ve eğitime düzenli 
özen gösterilerek öğrencilerin ve personelin sağlığına, güvenliğine özellikle önem verilmektedir. 
Diller Okulunun personeli ve öğrencileri, diğer birimlerdeki personel ve öğrenciler gibi 
üniversitenin tesis ve kaynaklarına eşit erişimine sahiptirler. 
 
 


