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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, KÜN’de
gerçekleştirilecek Deneyim Paylaşımı Programı
kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin işleyiş yöntem ve esaslarını tanımlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat KÜN bünyesinde eğitim veren enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarını kapsamaktadır.
3. TANIMLAR:
KÜN: Kapadokya Üniversitesi
Deneyim Paylaşımı Programı: Mesleğinde tecrübeli ve başarılı akademisyenlerin mentor olarak
yer aldığı; KÜN bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının akademik, mesleki ve kişisel gelişim
alanlarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla bilgi ve birikimlerini aktardıkları etkinlikler
bütünüdür.
Grup Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri: Farklı disiplinlerden tüm öğretim elemanlarına yönelik
düzenlenen geniş katılımlı deneyim paylaşımı toplantılarıdır. Akademik yıl içinde her bir dönemde bir
toplantı olmak üzere, toplam iki adet deneyim paylaşım toplantısı düzenlenebilir.
Bire-Bir Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri: Birime/Bölüme/Programa özgü, danışan-mentor
birlikteliği ile gerçekleştirilen uygulamalı deneyim paylaşımı faaliyetleridir. Bire-Bir deneyim
paylaşımı faaliyetlerinin sıklığı Akademik birimlerde görev yapan öğretim elemanlarının Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonuna gönderdiği talep sıklığına göre belirlenir.
Mentor: Akademik alan yazında kıdemli olup, başarılı çalışmalara sahip, mesleğinde kazandığı
bilgi, görgü ve tecrübelerini daha az deneyimli öğretim elemanları ile paylaşarak güvenilir destek,
danışmanlık ve motivasyon sağlayan rehber kişidir.
Program: Deneyim Paylaşım Programı’dır.
Mentor Havuzu: Üniversite bünyesinde oluşturulan deneyim paylaşımı programlarında gönüllü
olarak kurum içi veya kurum dışından yer alacak akademisyenlerden oluşan gruptur.
Faaliyet Alanları: Bire-Bir ya da grup halinde gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşımı
programl a r ı n da ele alınacak Bilimsel Araştırma Planlama ve Yayın Yapma, WOS İndeksli
Dergilerde Yayın Yapma, Topluma K a t k ı U y g u l a m a l a r ı , Eğitim-Öğretim ve Kariyer
Planlama Deneyim Paylaşımı, Kişisel Gelişim Seminerleri gibi programın temel saç ayaklarını temsil
eden faaliyetlerdir.
PYO: Proje Yönetim Ofisi’dir.
BAP Komisyonu: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’dur.
Katılımcı: Program kapsamındaki faaliyetlere katılan KÜN Öğretim Elemanları’dır.
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4. İŞLEM:
4.1. Programa başvuru kapsamında;
4.1.1. BAP tarafından öğretim yılı başlamadan evvel öğretim elemanlarının akademik
ihtiyaçlarına yönelik Öğretim Elemanı İhtiyaç Analizi Anketi (ÖGEK. FR.001) uygulanır.
4.1.2. Uygulanan anketler PYO tarafından analiz edilerek tematik alanlar belirlenir.
4.1.3. Öğretim yılı başlamadan en az 15 gün öncesinde belirlenen tematik alanlar ve Eğitim
Talep Formu (İK.FR.024) BAP ve OGEK sitelerinde yayınlanır.
4.1.4. Programa yapılacak başvurular Eğitim Talep Formu (İK.FR.024) ile
pyo@kapadokya.edu.tr adresine mail yolu ile veya ıslak imzalı nüsha ile elden PYO
Koordinatörlüğüne yapılır.
4.2. Program planının hazırlanması kapsamında;
4.2.1. Yapılan başvurular PYO tarafından sınıflandırılır ve BAP Deneyim Paylaşımı
Faaliyetleri Planlama Formu (BAP.PL.001)’na aktarılarak komisyon onayına sunulur.
4.2.2. Plan BAP Komisyonu toplantısında nihai şeklini alarak karara bağlanır.
4.3. BAP Komisyonu tarafından kabul edilen toplantı;
4.3.1. Grup deneyim paylaşımı şeklinde yapılacak ise; montör doğrudan bilgi ve tecrübesini
aktardığı ilgili faaliyet alanındaki konuyu her akademik birimden öğretim elemanını ilgilendiren
ölçekte işler, toplantı teorik konferans şeklinde gerçekleştirilir.
4.3.2. Toplantı bire-bir deneyim aktarımı şeklinde gerçekleşecek ise; mentor bilgi ve
tecrübesini danışan ile karşılıklı etkileşim içinde, deneyimini seçilmiş uygulamalar üzerinden
örnekler yaptırarak interaktif yöntem ve tekniklerle aktarır.
4.3.3. Deneyim Paylaşımı faaliyetleri için düzenlenen toplantılarda BAP Yönergesinde
tanımlanan akademik ve mesleki gelişimi destekleme eğitimleri için uygulanan prosedür izlenir
ve faaliyet sonuçlandırılır.
5. SORUMLULUK:
5.1. Bu talimatın uygulanmasından PYO Koordinatörlüğü ve BAP Komisyon Başkanlığı sorumludur.
6. EKLER:
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6.1. Deneyim Paylaşımı Programlarında ele alınacak faaliyet alanlarına ilişkin tematik eğitim programları
taslağı
6.2. BAP Deneyim Paylaşımı Faaliyetleri Planlama Formu (BAP.PL.001)

