ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Disiplinlerarasılık Kurulu Genel Bilgi Formu

1. Amaç ve Faaliyet Kapsamı
Amaç: Üniversite genelinde araştırma ve eğitim-öğretimde disiplinlerarası yaklaşımın
benimsenebilmesi için faaliyet gösterme.
Faaliyet Kapsamı: Dünyadaki diğer yüksek öğretim kurumlarındaki disiplinlerarasılık uygulama
ve modellerinin araştırılarak bunları raporlamak; lisans, lisansüstü ve araştırma düzeyinde verimli
bir disiplinlerarası yaklaşıma ulaşabilmek için öneriler (ders, uygulama, yönetmelik, vb.)
getirmek ve mevcut uygulamaları yakından takip ederek değerlendirmek; üniversitenin
disiplinlerarası çalışmalar için bir merkez haline gelebilmesi için farklı disiplinlerdeki öğrenci,
öğretim üyesi ve araştırmacıların bir araya getirilmesine yönelik fikirler geliştirmek, üniversite
bünyesindeki araştırma alanlarının iş birliği imkânları üzerine kafa yormak; ulusal ve uluslararası
çapta disiplinlerarası etkinlikler düzenlemek.
2. Kurul Yönetimi
a. Görev ve Sorumluluklar
Başkan: Prof. Dr. Havva Kök Arslan
Başkan yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Murat Cankara
Üyeler: Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya
Öğr. Gör. Dr. Sevcan Öztürk
Öğr. Gör. Dr. Onur Unutulmaz
Uzm. Dr. Hasan Çağatay
Sekretarya: Ar. Gör. Sena Bilen Gürçay
Ar. Gör. Erman Benli
Ar. Gör. Kübra Çelik
Ar. Gör. Miray Çetin
b. Toplantı Sıklığı ve Şekli (video konferans, yüz yüze vb.)
İki haftada bir (1 Aralık 2017’den itibaren) – Yüz yüze

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

Çıktı

Üniversite
Rapor
bünyesindeki ilk Sunum
özgün ortak ve
disiplinlerarası ders
sayılabilecek

Planlanan
Başlama Zamanı
(Ay-yıl)
ve Ekim 2017

Planlanan
Bitirme Zamanı
(Ay-yıl)
Şubat 2018

Ölçüm
Kriterleri

2

3

4

History
and
Philosophy
of
Social
Sciences
dersinin izleme ve
değerlendirmesi
Disiplinlerarası
Sunum
yaklaşımın
üniversite
bünyesinde daha
iyi tanınmasını ve
tartışılmasını
sağlayacak genel
bir sunum
Bahar
dönemi Seminer
içerisinde
disiplinlerarası
uygulamaları
üniversite
bünyesinde
tanıtacak
iki
seminerin
düzenlenmesi
2019 yılında ulusal Çalıştay
ölçekte
bir
disiplinlerarası
çalıştay
düzenlenmesi için
hazırlıklara
başlanması

Ekim 2017

Şubat 2018

Ekim 2017

Nisan-MayısHaziran 2018

Ekim 2018

Haziran 2018

4. Stratejik Plana İlişkin 4 Yıllık Hedefler ve Performans Göstergeleri (2019-2023)
Gerçekleşme Yılı

Hedef No:

Hedef

1

Üniversitenin
2023
disiplinlerarası çalışmalar
için bir merkez haline
gelerek
geleneksel
disipliner yapıda kendine
yer bulamayan başarılı
araştırmacı
ve
akademisyenleri
kucaklaması

2

Geleneksel hale gelmiş ve 2023
ulusal/uluslararası ölçekte
tanınır bir disiplinlerarası
çalıştayla birlikte anılmak

Performans
Göstergeleri
Açılacak
yeni
disiplinlerarası merkez
ve programlar, yapılacak
araştırmalar,
öğretim
üyelerinin yayınları, ilk
mezunların tezleri ve
eğitimine
başka
kurumlarda
devam
edecek olan mezunların
çalışma alanları
Bu türden bir çalıştaya
katılmaya
gönüllü
akademisyen
ve
işbirliğine
hazır
kurumların
kalitesi,
çıktıların
kitap/rapor
halinde
kamuoyuna

sunulması
3
4
5
5. Karşılaşılan Sıkıntılar ve Öneriler
Disiplinlerarasılık kurulunun karşılaştığı en büyük sıkıntı, sınırlı katılım ve disipliner yapının mevzuatla da desteklenen
sekter yapısı nedeniyle, ortaya koyduğu görüş ve önerilerin kağıt üzerinde kalması riskidir. Bu nedenle çok planlı, halkayı
adım adım genişleterek hareket edilmesinde ve ilk etapta bütüncül uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınılmasında
yarar görülmektedir.

