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Mersin Üniversitesi "Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi''nin 8/2. maddesi gereğince
Bölümümi2deki öğrenci danışmanları tarafından 20|9-2020 Yılı Eğitim-Öğetim
Yııı cİız re
Bahar Dönemlerinin "Danışmanlar kurulu" raporlan hazırlanarak
ekte sunulmuştur.
Gereğini bi[gilerinize arz ederim.
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Prof. Dr. Burhan ÇAPRİ
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Eğitim Bilimleri Bölüm Başka nllğl'na,

Mersin Üniversitesi "Öğrenci Danışmanlığı Yöner8esi"nin 8/2 maddesi gereğince talep edilen
2o1g-2o2o Eğitim-Öğretim Yllı Güz ve Bahar dönemlerine ilişkin öğrenci danışmanlarının iletmiŞ
olduklarI değerlendirmelere yönelik "Danlşman Kurulu Raporu" ektekigibidir.
Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim
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Rehberlik ve Psikolo{lk Danışma
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

EK:

1,

Öğrenci Danışmanlığı Raporu (2 5f.)

2led0ldd_ae244300-85cb_5d38cdfbbla2
Evrakln e_imzalt sufetine hıtps://www.turkiye.gov.lr/mefsuuni,ebys adresitlden
i"ig. so]o ."yı, eıektronik lmza Kanuııu,-na uygun olarak Güvenli Elekıronik lmza ile imzalanmışttt.
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ANABiLiM DAtl
RERBERtiK VE PsiKotoJiK DAN|şMANtiK

MEU
EĞiTiM FAKüLTE5i
EĞiTiM B|LiMLERi BöLüMü
DAL|
REHBERLiK VE PsiKoLoJiK DANışMA ANABiLiM

öĞRENci DANlŞMANLlĞl RAPoRU
Rapor Dönemi; 2019-202o

RAPoR oÖNERMiNDE YAPıtAN DANlşMANLlK İ5LEMLERi:

4 sınıf düzeYi iÇin öğrenci
Bölümümüzde 1 lisans programı bulunmakta olup, toplam
danışmanlık işleri aşağıda
gerçekleştirilen
danışmanı ataması yapılmıştlr., RJpo, döneminde
özetlenmiştir.
]

yönelik talepler il8ili
öğrencinin 8arınma / Ulaşım / Yeme.içme / sağllk / Burs imkanlarlna
bırlmlere iletilmiştir. Öğrencilerin bu birimlerle temasl sağlanmıştIr,

?

Kurumun fiziki yapısına ilişkin talepler;

a'EğitimBilimleriBölümüRehberlikvePsikolojikDanışmanlıkAnabılimDalındauygulama
derslerininyürÜtülme5iiçinbuzamandilimiiçerisinde7bireyseldanışmaodaslve2

b.

3

sunulmuştur, Bu Danışma birimi
8rupla psikolojik danışma odası öğrencilerin hizmetine
üniVersitemizi diğer üniversiteler karşıslnda aYrlcallkll kllmaktadlr,
Eğitim fakültesi binasının yenilenmesiyle öğrencilerin rahatlıkla eğitim alabilecekleri
sınıflar ve teknolojik imkanlar (projeksiyon, internet. bilgisayar laboratuarlarl) her
öğrencinIn faydalanabileceği şekilde düzenlenmiştir.

Akademik işIeyişe ilişkin talepler

a'DerSprogramlarındayeralanseçmelidershavuzutekrardangüncellenerek
çeşitle nd irilmiştir.

b. ÖiBs

c.
d,
e.

sistemi yeniden güncellenerek öğıencı ve akademisyenler açısından kullanım

kolaylığı sağlanmıştır.

oryantasyon programl yeniden başlatı|arak üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik
uyum sorunlarının önlenmesine yönelik çallşmalar yapı|mlştlr,
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin kariyer gelişimlerine yönelik mesleki
rehberlik etkinliği kapsamında her yıt paneller düzenlenmektedir,
Rehberlik ve psikolojik Danlşma topluluğu kurularak her yll öğrencilerin ihtiyacl
doğrultusunda çeşitli konu ve başhklarda söyleşa ve konferanslar düzenlenmektedar.
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RAPoR DoNEMlNDE KARŞ|LAŞltAN soRUNLAR:
Danlşmanlardan gelen değerlendirmeler sonucu aşağıda ifade edilen sorunlarla karşılaşıldığı
8örülm ü§tür.

].,

2.
3.

4.

internet onamlnda yapllmamasl.
Notlarln giriş zamanlarlnln ÖiB5 taraflndan be|irlenerek klsltlama getirilmesi.
De15 kayltlarlnın zamanında

Bölümümüzde yeni müfredata geçiş süreci devam ettiğinden ders seçimi ve muafiyet Bibi
konularda zorluk yaşanması.

Ders ekle-çıka r döneminin uzun sürmesi 5ebebiyle öğrenci liste|erinin geç oluşmasl.

YENi DÖNEM

1.

2.
3.

içiıı örıe niı-rn;

Öğrencilerin süreç içerisinde yaşamasü muhtemel problemlere önleyici olmasl ad|na slnf
temsilcisi ile danlşman öğretim elamanl araslnda dönem başlnda bir toplantl
düzenlenmesi.
Ders ekle-çıkar haftasının dönemin ilk haftası ile slnlrll tutulmas|.
Not girişleri için verilen sürenin bölüm inisiyatifine bırakı|mas|.
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