ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
BAP Kurulu Genel Bilgi Formu

1. Amaç ve Faaliyet Kapsamı
Amaç: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kurulunun amacı
BAP Komisyonuna ve BAP Koordinasyon Birimine yönelik yönlendirme ve destek çalışmaları
yapmaktır.
Faaliyet Kapsamı:
BAP Kurulu,
a) BAP Yönergesine ve BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzuna yönelik
değişiklik önerilerinde bulunur,
b) BAP kaynaklarının Üniversite araştırma ve diğer hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlayabilmesi için
vizyon ve misyon belirler, strateji geliştirir,
c) Üniversite bilim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar,
ç) Araştırma kalitesinin iyileştirilmesi ve araştırmacı alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapar,
d) Alt çalışma grupları ve alanları belirler,
e) Çalışma konusuyla ilgili üst yönetimin vereceği diğer görevleri yerine getirir.
2. Kurul Yönetimi
(1) Kurul Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.
(2) Kurul üyesi öğretim üyeleri aynı zamanda Komisyon üyeleridir.
(3) Komisyon üyelerinde değişiklik yapılması durumunda Kurul üyelerinde de aynı yönde değişikliklerin
gerçekleştirilmesi için Rektörlüğe 5 iş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur.
a. Görev ve Sorumluluklar
(1) Kurul Başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Kurul toplantıları için gündemi hazırlamak,
b) Kurul toplantılarında raportörlük yapmak veya yapılmasını delege etmek,
c) Kurul toplantı tutanaklarını üst yönetime raporlamak,
ç) Rektör veya Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği üst yöneticiye Kurul çalışmaları hakkında
dönemsel yazılı raporlar sunmak,
d) Komisyon, Birim ve Kurul faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Kurulu Üniversite üst yönetimi nezdinde temsil etmek.
b. Toplantı Sıklığı ve Şekli (video konferans, yüz yüze vb.)
(1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanır.
(2) Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması
halinde Kurul Başkanının veya vekilinin kullandığı oy belirleyicidir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda
Başkan Yardımcısı Başkana vekalet eder.
(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı, Kurul üyelerinin görevlendirilmesini takip eden ilk toplantıda açık
oylama ve oy çokluğu ile belirlenir. Kurulun bütünüyle değişmesi veya Başkan ve/veya Başkan
Yardımcısının Kuruldan ayrılmaları durumunda takip eden ilk toplantıda boşalan görevler için yeni seçim
yapılır.

3. Dönemsel Eylem Planı, Çıktıları ve Ölçüm Kriterleri (Eylül 2017 - Aralık 2018)
Eylem Eylem Tanımı
No:
1
2

3

4

Yönetimin
belirlenmesi
Çalışma
esaslarının
belirlenmesi
BAP amaç,
vizyon, misyon
çalışma grupları
kurulması
Disiplinlerarası
çalışmaların
teşviki

Çıktı

Planlanan
Başlama Zamanı
(Ay-yıl)
Başkan, Başkan Eylül 2017
Yrd. seçilmesi
Çalışma Esasları Eylül 2017
Kılavuzu

Planlanan
Bitirme Zamanı
(Ay-yıl)
Eylül 2017

Ölçüm
Kriterleri

Eylül 2017

Tamam

Amaç, vizyon,
misyon
metinleri

Ekim 2017

Aralık 2017

Kurul
kabulü

Disiplinlerarası
çalıştay

Kasım 2017

Mart 2018

Çalıştay
yapılması

Tamam

4. Stratejik Plana İlişkin 4 Yıllık Hedefler ve Performans Göstergeleri (2019-2023)
Hedef No:

Hedef

1

Amaç, vizyon, misyon
metinleri
Disiplinlerarası
çalışmaların teşviki
BAP’ın nitelikli yayınları
teşvik etmesi

2
3

Gerçekleşme Yılı

Performans Göstergeleri

2017

Web sitesinde yayınlanması

2018

Disiplinlerarası projelerin
artırılması
Projelerden üretilen nitelikli
yayınların artması

2019

5. Karşılaşılan Sıkıntılar ve Öneriler
BAP Yönergesi gereği, proje çıktılarının nitelikli yayına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Nitelikli yayın tanımlarında ise proje yürütücüsünün kadrosunun bulunduğu birimin yönetim kurulunun
tespit ettiği kriterler esas alınmaktadır. Ancak, akademik birimlerimiz halen bu kriterleri belirlememiş ve
öğretim elemanlarına duyurmamıştır. Söz konusu gecikme nedeniyle proje başvurularında gerekli
planlamalar yapılamamakta ve BAP etki analizi gerçekleştirilememektedir. Bu durumun netliğe
kavuşturulması için BAP Koordinasyon Birimi tarafından Dekanlıklarımıza UBS üzerinden yazı yazılmış
olup cevap beklenmektedir.

