Risk Sahibi

Koordinasyon ve
İşbirliği

İzleme ve
Değerlendirme

Birim Kalite ve Risk Sorumlusu, Alt
Birim Kalite ve Risk Elçileri

SGDB, TURAK
Kalite
Koordinatörlüğü

YDYO

2 Yıl

a. Güz ve Bahar yarıyıllarında Eğiticilerin
Eğitimi programı düzenlenmiştir.
b. Herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.

İş yoğunluğu nedeniyle eğiticilerin
eğitimi sürecinin aksaması ihtimaline
karşı diğer üniversitelerin turizm
fakültelerinde görev yapan öğretim
üyelerinden destek alınacaktır.

Birim Kalite ve
Risk Sorumlusu

Eğitim
Fakültesi

1 Yıl

a. İlgili etkinlikler ile ilgili olumsuz bir
geribildirim olmamıştır.
b. Mali yük, üniversite tarafından sağlanan
bütçe ile karşılanmıştır.

Çevrimiçi etkinliklerdeki verimi arttırmak
amacıyla etkinlik süresinin bir saati
geçmemesi ve katılımcı sayısının sınırlı
tutulması sağlanacaktır.

-

1 Yıl

Risk Puanı

Öğrencilerin A2 İngilizce dil seviyelerini
tespit edebilmek amacıyla Bölüm
Yabancı Dil Komisyonu tarafından
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
hazırlanacaktır. İlgili sınav 2022-2023
Eğitim Öğretim Yılı sonunda
uygulanacaktır.

Öngörülen Eylem/Eylemler

6.22

Birim Kalite ve
Risk
Sorumlusu, Alt
Birim Kalite ve
Risk Elçileri

H5

a. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin büyük
çoğunluğunun fiziksel mekânlar yerine çevrimiçi
ortamlarda düzenlenmesi ve bu sebeple beklenen
verimin alınamaması,
b. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali
yük.

a. Süreç hazırlık aşamasında olduğundan ve
2 yıllık bir hedefe bağlı olarak
kurgulandığından seviye henüz belli değildir.
b. Ölçme aracının hazırlanması amacıyla
komisyon çalışmaları başlatılmıştır. c. İlgili
risk 2021 yılı için söz konusu olmamıştır.

Kontrol Faaliyeti

a. YÖK tarafından bu doğrultuda alınan bir
karar olmamıştır.
b. Mali yük üniversite tarafından
karşılanmıştır.
c. Bu risk ile ilgili herhangi bir olumsuzluk
tespit edilmemiştir.
d. Uyum süreci aksamamıştır.
e. Ölçüt ve kriterler ile ilgili bir zorluk tespit
edilmemiştir.

Birim personeli Akreditasyon ile ilgili
TURAK tarafından verilen eğitimlere
katılacaktır. Akreditasyon süreci ile ilgili
bölüm kurullarında gerekli bilgilendirmeler
ve görevlendirmeler yapılacaktır.

Akran değerlendirme süreci için bütçe
ayrılması planlanacaktır.
Salgının seyrine göre akran
değerlendirmesinin en uygun zaman
diliminde gerçekleştirilmesi planlanacaktır.

2.77

Stratejik Hedef

TFH5 H.1.4.

H4

a. Eğitim hizmeti alınan programlarda görevli
eğiticilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin
aksaması, b. Fakültede görev yapan akademik
personelin eğiticilerin eğitimi programlarına
katılmada isteksiz olması.

1 Yıl

Birim Kalite ve Risk
Sorumlusu, Alt Birim
Kalite ve Risk Elçileri

5

TFH4 H.1.2.

H3

a. Sunulan eğitim içeriği ile planlanan dönemde
hedeflenen dil seviyesine ulaşılamaması,
b. İngilizce seviye belirleme sınavında kullanılan
ölçme aracından istenilen verimin alınamaması ve
uluslararası geçerliliğinin sağlanamaması,
c. İngilizce seviye belirleme sınavı sürecinin
profesyonel bir firmadan hizmet alımı durumunda
ortaya çıkacak mali yük.

1 Yıl

Birim Kalite ve
Risk Sorumlusu,
Alt Birim Kalite
ve Risk Elçileri

4

TFH3 H.1.1.

H2

a. Fakültedeki programların yeterli talep görmemesi
doğrultusunda YÖK tarafından kapatılabilmesi,
b. Akreditasyon sürecinin gerektirdiği alt yapı, üst
yapı ve mali yük,
c. Birim çalışanlarının akreditasyon standartlarına
uyum sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde
gösterebileceği direnç,
d. Yeni akreditasyon ölçüt ve kriterlerine uyum
sürecinin zaman alması,
e. Akreditasyon ölçüt ve kriterlerine ulaşmada ve
ilgili kriterlerin değerlendirilmesinde karşılaşılan
zorluklar.
a. Akran değerlendirme sürecinin gerektirdiği mali
yük,
b. Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek
kısıtlamalar doğrultusunda akran
değerlendirilmesinin belirtilen zaman diliminde ve
gerektiği şekilde yapılamaması.

10

3

TFH2 H.1.1.

H1

Belirlenen Risk

2.77

2

TFH1 H.1.1.

Birim
Hedefi

8

1

Referans No

Sıra No

Risk Eylem Planı

a. Mali yük çevrimiçi değerlendirme süreci
sayesinde sorun teşkil etmemiştir.
b. Salgın akran değerlendirme sürecini
etkilememiştir.

Birim Kalite ve Risk
Sorumlusu

AKU Girişimcilik ve
Kariyer Geliştirme
Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Mühendislik
Fakültesi

2 Yıl

SGDB

H9

Birim Kalite ve Risk
Sorumlusu, Alt Birim
Kalite ve Risk Elçileri

9 TFH9 H.4.4.

a. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin projenin
uygulanması sürecinde gecikmelere neden olması,
b. Mutfağın oluşturulması sürecinde kurum dışı
paydaşlardan destek alınamaması.

Birim Kalite ve
Risk Sorumlusu,
Alt Birim (Turizm
Rehberliği
Bölümü) Kalite ve
Risk Elçisi

H8

1 Yıl

2 Yıl

a. ve b. Katılım belgesi alma ve
motivasyon konusunda herhangi bir sorun
yaşanmamıştır.
c. Mevcut sistem değişmemiştir.

Girişimcilik dersi kapsamında saha
ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Girişimcilik
ile ilgili konularda etkinlikler
düzenlenecektir.

İlgili proje kabul edilmediğinden herhangi
bir kontrol gerçekleşmemiştir.

İlgili proje kabul edilmediğinden herhangi
bir eylem planı tanımlanmamıştır

2021 yılında başlatılan proje, aynı yıl
içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim
edilmiş olup hâlihazırda yürütme
aşamasındadır.

İlgili proje sorumlu birimler tarafından 2022
yılı Bakım onarım programına dâhil edilmiş
olup aktarılacak bütçe doğrultusunda proje
eylem planı ortaya çıkacaktır.

Birim Kalite ve Risk
Sorumlusu, Alt Birim
(Gastronomi ve
Mutfak San. Bölümü)
Kalite ve Risk Elçisi

8 TFH8 H.4.4.

7

1 Yıl

8

H7

-

6.22

TFH7 H.2.3.

6

Mevcut durum makul güvenceyi
sağladığından herhangi bir eylem
öngörülmemiştir.

12.22

H6

a. İlgili hedef 2021 yılı için sağlanmıştır ve
konuyla ilgili bir aksama yaşanmamıştır.
b. Hedef ile birlikte ilgili kriterlere uygun
yayın sayısının artma eğilimi gösterdiği
tespit edilmiştir.

10

TFH6 H.2.1.

a. Fakültede görev yapan akademik personele
hedeflenen yayınlar için yeteri kadar teşvik
sağlanamaması,
b. Akademik personel üzerindeki iş yükünün fazla
olması,
İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem
süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen
dönemde makalelerin yayına kabul sürecinin
aksaması.
a. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesine
sahip olma konusunda isteksiz olması,
b. Öğrencilerin girişimcilik eğitimi katılım belgesi
alma konusunda yeterli düzeyde motive
edilememesi,
c. Mevcut çevrimiçi eğitim ve sınav sisteminde
değişiklik yapılma ihtimali.
a. Proje bütçesinin laboratuvar oluşturma
sürecindeki satın alma paritelerini karşılamaması,
b. Hizmet alım sürecinde yeterli sayıda alanında
uzman firma bulunamaması,
c. Laboratuvar oluşturma sürecinde uygun fiziksel
mekân oluşturamama riski.

