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İç Mekan Tasarımı Programı 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler1 

 
 

İlk öğrencilerini 2018 yılında almaya başlayan İç Mekan Tasarımı Programı, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılan en yeni akademik programlar 

arasında olup; Tasarım bölümünün altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren bir önlisans 

programıdır. 

 

Program kapsamında, normal ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Programın öğretim kadrosunda, kadrolu ve tam zamanlı olarak görev 

yapmakta olan 1 doçent doktor ve 3 öğretim görevlisi olmak üzere; toplam 4 akademik 

personel bulunmaktadır.  

 

Güçlü Yönler 

 Mezunlarının iş kaygısı yaşamadığı veya çok az yaşadığı nadir akademik 

programlardan birisi olması nedeniyle; programın öğrenci almaya başladığı dönemden 

itibaren hem normal hem de ikinci öğretim kontenjanları tam olarak dolmakta ve 

birçok lisans programından daha yüksek puanla öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.  

 Program müfredatı, günün ihtiyaçlarına ve sektörün beklentilerine uygun olarak 

güncellenmektedir.  

 Program bünyesinde, öğrencilerin mesleki yazılımları kullanabilmelerini sağlamak 

için yüksek teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuvarları, uygulamalı eğitimlerin 

etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli donanıma sahip atölye ve çizim sınıfları ile 

seminer, konferans vb. etkinliklerin yapıldığı yeterli büyüklüğe sahip konferans salonu 

ve amfiler bulunmaktadır. 

 Öğrencilerin ders dışındaki gelişimlerine katkı sağlamak için spor, sanat, kültür vb. 

çalışmalara yönelik mekanlar bulunmaktadır. 

 Konusunda uzman, sektörü yakından takip eden, dinamik ve yeniliğe açık bir 

akademik personel yapısına sahiptir.  

 Programda görevli akademik personelin, ders görevleri dışında vermiş oldukları 

akademik ve staj konusundaki danışmanlık hizmetleri; öğrencilerin bu konulardaki 

eksikliklerinin giderilmesine katkı sunmaktadır.  

 Öğretim elemanlarının birbirleriyle olan iletişimleri güçlüdür. 

 Akademik personelin her birisinin uzmanlık alanı, programın ihtiyaç duyduğu farklı 

alanlardandır.  

                                                           
1 Biriminizde öz ve akran değerlendirme süreçleri tamamlanan her bir önlisans/lisans programı için çoğaltınız. 

Bu bölümü oluştururken biriminizde hazırlanan program öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporlarının 

sonuç bölümünden yararlanınız. 



 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin son derece önem kazandığı günümüzde, öğrenci-hoca 

iletişiminin ders dışı zamanlarda da kesintisiz olarak devam etmesi özellikle Kovid-19 

salgınını yaşamakta olduğumuz bu süreçte önemini bir kez daha göstermiş 

durumdadır. Bu bağlamda, programda görevli tüm akademik personel sosyal medya 

ve çeşitli mesajlaşma uygulamaları ile öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar.  

 Öğrencilerimizin sektör ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla; eğitim 

seminerleri ile ülkemizin çeşitli illerindeki sektöre öncülük eden firmalara teknik 

geziler düzenlenmektedir.  

 

Geliştirmeye Açık Yönler  

 Programın öğrenci almaya başladığı tarihten günümüze kadar Farabi, Erasmus vb. 

uluslararası anlamda öğrenci hareketliliği gerçekleşmemiştir.  

 Programın dış paydaşları bulunmamaktadır. 

 Mezunlar ile iletişimi sağlayan bir ağ bulunmamaktadır.  

 

 

Sonuç ve Değerlendirme 
 

İç Mekan Tasarımı Programının güçlü yönlerinin yanında, gelişmeye açık ve zayıf yönlerinin 

de olduğu bir gerçektir. Bu zayıf yönler, tehdit unsurları olarak da karşımıza çıkmakla 

beraber; iyileştirmeye açık yönleri olarak da kabul edilebilir. Bu bağlamda, zayıf yönlerin 

geliştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 

 

 Uluslararası anlamda öğrenci hareketliliğini artırmaya yönelik olarak, tanıtımların ve 

bilgilendirme toplantılarının artırılması gerekmektedir.  

 Programın gelişimine öğrencilerin de etkin şekilde katkı sağlaması için program bazlı 

detaylı anketlerin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Programa ilişkin çalışmalarda dış paydaşlarla iş birliğinin yapılması, programın 

gelişimi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle, dış paydaş sayısının 

artırılması gerekmektedir.  

 Dış paydaş ilişkisini artırmaya yönelik olarak, mezunlar ile iletişimi sağlamak için bir 

ağ oluşturulması gerekmektedir.  

 
 

 

 

 


