
 

 

KOÇ UNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ(KUSON) 

2019-2023 STRATEJİK PLAN 

Vizyon  : Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyan öncü eğitim kurumu olmak. 

Misyon  : Hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında mükemmelliği yakalayarak bilimin sınırlarını ilerletmek, liderlik özelliklerine sahip yetkin hemşireleri 

yetiştirerek bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesine anlamlı katkıda bulunmaktır. 

 

Araştırma Amaç, hemşirelik biliminin ve hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacak, toplum sağlığını ve sağlık sistemini geliştirecek disiplinlerarası yenilikçi araştırmalara 

öncülük etmektir.  

 

Stratejik Hedef  Hedefe özel faaliyetler Performans Göstergesi / Değerlendirme kriteri  (Yıllık) 

Dış kaynaklar ile fonlanan proje 

sayılarının arttırılması 

-Öğretim elemanlarına yönelik dış fon kaynakları konusunda bilgilendirme toplantıları ve 

eğitimler düzenlemek, katılımları konusunda desteklemek 

- Genç öğretim elemanlarının araştırma gruplarına entegrasyonunu sağlamak ve rehberlik 

etmek 

- İç kaynaklı fonlar ile küçük ölçekli projeleri desteklenmek 

- Araştırma / proje yürüten öğretim elemanlarının ders saati ve hizmet yüklerini azaltmak 

- Eğitimin yanı sıra araştırma / proje potansiyeli yüksek olan öğretim elemanları almak 

-Proje başvuru sayısı 

-Dış kaynaklarla fonlanan proje sayısı 

-İç kaynaklarla fonlanan proje sayısı 

 Yayınlanan makale 

sayılarının ve kalitelerinin 

arttırılması (Öğretim üyesi 

bazında ve KUSON 

bazında FWCI’nın kısa 

dönemde uluslararası 

ortalama olan 1’in üzerine 

çıkartılması, orta dönemde 

üniversite ortalaması olan 

1.2 seviyelerine 

getirilmesi. 

 

- Öğretim elemanları için makale yazma eğitimleri düzenlemek ve katılımları konusunda 

desteklemek 

- Uluslararası dergi editörlerini fakülteye davet ederek eğitim / seminerler düzenlemek 

- ISI’da taranan dergilerde yayınlanan makale sayısı 

- Yayın yapılan dergilerin etki faktörleri 

- Fakültenin alan ağırlıklı atıf etki değeri (Field Weighted 

Citation Impact, 1’in üzerine çıkartmak) 

Lisansüstü öğrencilerin araştırma 

ve proje faaliyetlerinin arttırılması  

 

-Tam burslu (araştırma ve öğretim asistanı) doktora öğrenci sayısını arttırmak 

-Lisansüstü programlara daha kaliteli öğrenci başvurularını arttırmaya yönelik tanıtım 

faaliyetleri yürütmek 

-Lisans programı kapsamındaki proje derslerini fakültenin araştırma öncelikleri 

çerçevesinde planlamak ve öğrencilerin öğretim üyeleri ile çalışmalarına olanak sunmak  

- Lisansüstü öğrencilerin yayınladığı makale sayısı 

- Lisansüstü öğrencilerin katıldığı kongre sayısı (sözel/poster 

sunu) 

- Öğretim üyelerinin tezlerden ürettikleri yayın sayısı 

 

Disiplinlerarası araştırma 

ortaklıklarının arttırılması  

-Üniversitenin diğer fakülte ve bölümleri ile ortak proje fırsatlarını oluşturmak ve 

desteklemek 

-Farklı disiplinler ile yapılan proje başvuru sayısı 

-Farklı disiplinler ile yürütülen proje sayısı 



 

 

- Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi farklı paydaşlar ile toplum temelli 

araştırma fırsatları oluşturmak ve desteklemek  

Öğretim elemanlarının araştırma ve 

bilimsel faaliyetlerini destekleyecek 

alt yapı oluşturma  

- Öğretim elemanlarının proje ve makale yazma faaliyetlerinde danışmanlık almalarına 

destek olmak 

- Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü ile ortak çalışarak proje 

başvurularını desteklemek 

- Araştırma ve istatistik alanında danışmanlık verecek öğretim elemanı alma 

- Bilimsel etkinlik sayısı 

- Proje başvuru sayısı 

Uluslararası araştırma faaliyetlerini 

desteklemek ve arttırmak 

-Ziyaretçi araştırmacı / öğretim elemanları ile araştırma kapasitesinin arttırılmasına 

yönelik faaliyetler düzenlemek 

- Uluslararası ortak lisansüstü danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek 

-  Ziyaretçi araştırmacı sayısı 

- Disiplinlerarası yürütülen tez / araştırma sayısı 

 

Eğitim (Lisans / Lisansüstü Eğitim): Sürekli değişen ve gelişen sağlık bakım sisteminde ve farklı ortamlarda, çok yönlü rollerde, etkili bir şekilde bakım hizmeti verecek nitelikli mezun 

hemşireler yetiştirmek; bilimin gelişimine katkı sağlayacak hemşire bilim insan ve liderler yetiştirmektir.  

 

Stratejik Hedef  Hedefe özel faaliyetler Performans Göstergesi / Değerlendirme kriteri  (Yıllık) 

Lisans   

Üniversiteye giriş sınavı (YKS)‘nda 

fakülteye kabul edilen öğrencilerin 

başarı dilimlerini arttırmak  

- Burslu öğrenci alımını devam ettirmek 

- Fakülte ve hemşirelik programı tanıtım faaliyetleri yapmak 

- YKS başarı dilimleri  

-  Burslu öğrenci sayısı 

- Tanıtım faaliyetleri 

Disiplinlerarası eğitim fırsatlarını 

arttırmak 

-Diğer fakülteler ile yürütülebilecek eğitim faaliyeti fırsatları oluşturmak ve desteklemek 

- Koç Academy of Medical Education Research (KAMER) faaliyetleri kapsamında 

programlar planlamak 

- Farklı disiplinler ile yürütülen teorik dersler 

- Farklı disiplinler ile yürütülen pratik eğitim faaliyetleri 

- KAMER ile ortak düzenlenen faaliyet sayısı 

Müfredatın en güncel ve bilimsel 

temellerde devam etmesini 

sağlamak 

- Müfredat değerlendirme faaliyetleri planlamak ve sürdürmek 

- Müfredat komitesi faaliyetlerini sürdürmek 

- Toplantı sayısı 

 

Öğrencilere verimli ve pozitif 

öğrenme ortamlarında farklı klinik 

uygulama fırsatları sunmak  

- Klinik rehber hemşire eğitimi faaliyetlerini sürdürmek 

- KUH hemşirelik hizmetleri ve eğitim hemşireleri ile yakın işbirliği yapmak 

- KUH hemşireleri ve fakülte arasında tüm profesyonellerin öğrenci eğitiminden sorumlu 

olduğu kültürünün oluşturulmasına yönelik faaliyetler planlamak 

- İl Sağlık Müdürlüğü protokollerini sürdürmek 

- KUH çalışanları ve fakülte öğretim elemanlarının katılımı ile 

gerçekleşen toplantı sayısı 

- Klinik Rehber Hemşire Sayısı 

- İl Sağlık Müdürlüğü protokolü 

- Klinik rehber hemşire uygulamasına yönelik öğrenci 

geribildirimleri 

Öğretimde mükemmeliyeti 

sürdürmek  

- Uluslararası akreditasyona ilişkin güncellemeleri yapmak ve akreditasyonun gerekliliğini 

sürdürmek  

- Fakülte içerisinde çeşitlilikleri desteklemek ve katılımcı bir kültür oluşturmak 

- Öğretim elemanlarının eğitimci özelliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler planlanmak 

ve katılımlarını desteklemek  

- ACEN akreditasyon  

- Ulusal akreditasyon  

- Eğitim teknolojileri- eğitim öğretim tekniklerine yönelik 

eğitimler ve sayısı 

Uluslararası öğrenci sayısını 

arttırmak  

- Fakülteye uluslararası öğrenci kabul koşullarının standartlarını oluşturmak 

- Fakültede öğrenci çeşitliliğini ve farklı gruplar arasında katılımcı kültürü desteklemek 

-  Değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı 

-  Fakültede okuyan uluslararası öğrenci sayısı 

Lisansüstü    



 

 

Lisansüstü programlara kabul 

edilen öğrencilerin niteliklerini ve 

başarı düzeylerini arttırmak 

- Tanıtım faaliyetleri planlamak ve potansiyel öğrenci adaylara yönelik bilgilendirme 

toplantıları yapmak 

- Lisansüstü öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik ve GPA 

düzeyleri 

Lisansüstü öğrenciler için 

disiplinler arası öğrenme fırsatlarını 

arttırmak  

-  Lisansüstü öğrencilerin farklı enstitülerden ders almalarının desteklenmesi 

-  Tez danışmanlıkları, tez izlem ve tez savunması jürilerinde multidisipliner ekiplerin 

desteklenmesi 

-  

Doktora öğrencilerini araştırma / 

öğretme rollerine hazırlayıcı 

fırsatları arttırmak  

- Bilimsel faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi, desteklenmesi 

- Lisansüstü öğrencileri finansal destek sistemleri konusunda bilgilendirmek ve kaynak 

oluşturmak (TÜBİTAK, meslek örgütleri, bilimsel faaliyetlerin seyahat fonları vb.) 

- Bilimsel faaliyet katılım sayısı 

 

Uluslararası eğitim faaliyetlerini 

artırmak 

- Öğretim üyelerinin uluslararası öğretim değişim faaliyetlerini desteklemek ve 

sürdürmek 

- Lisansüstü tez çalışmalarında uluslararası ortak danışmanlıkları desteklemek 

- Erasmus+ ve Worldwide programları kapsamında öğretim 

değişimine giden öğretim elemanı sayısı 

- Erasmus+ ve Worldwide programları kapsamında fakülteye 

gelen öğretim elemanı sayısı 

- Uluslararası ortak danışmanlık ile yürütülen tez sayısı 

 

Hizmet: Hemşirelik eğitiminin ve hemşirelik mesleğinin niteliğini yükseltmek, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve toplum sağlığını yükseltmek için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar ile 

iş birliği yaparak faaliyetler yürütmek.   

 

Stratejik Hedef  Hedefe özel faaliyetler Performans Göstergesi / Değerlendirme kriteri (Yıllık) 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşları ile işbirliği yapmak 

- Fakülte öğretim elemanlarının, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen çeşitli komisyon 

görevlerinde yer almasını desteklemek 

- Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara mezuniyet sonrası eğitim önerileri vermek 

- Fakülte öğretim elemanlarının mesleki yeterlilik ve ulusal değerlendirme 

komisyonlarında çalışmalarını desteklemek 

- Hemşirelikte ulusal yeterlilik çalışmalarına öncülük etmek 

- Komitelerde yer alan öğretim elemanı sayısı 

- Görev alınan komite sayısı  

- Planlanan toplantı sayısı 

Yerel yönetim ve bağlı kuruluşları 

ile işbirliği yapmak  

- Sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik görüşmeler ve işbirliği yapmak 

- EÇADEM faaliyetleri kapsamında belediye ile işbirliğini sürdürmek 

- Ortak çalışılan belediye sayısı 

- Ortak yürütülen faaliyet sayısı 

Sivil toplum örgütleri ve hemşirelik 

meslek örgütleri ile işbirliği 

içerisinde çalışmak  

- Öğretim üyeleri için, sivil toplum örgütleri ve hemşirelik meslek örgütleri ile çalışma 

alanları oluşturmak ve desteklemek 

- Hemşirelik örgütlerinde görev yapan öğretim üyesi sayısı 

- Görev alınan mesleki örgüt sayısı 

- STÖ ile iş birliği yapılan faaliyet sayısı 

- Mesleki örgütler ile iş birliği yapılan faaliyet sayısı 

Üniversite içindeki komisyon / 

komite ve diğer hizmet 

faaliyetlerini arttırmak 

- Fakülte öğretim üyelerinin kurum içindeki komisyon / komite ve diğer hizmet 

faaliyetlerine katılımını desteklemek  

- Görev alan öğretim elamanı sayısı 

- Görev alınan birim ve komite / komisyon sayısı  

 


