SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (SPORDEK)
TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH

: 27 Kasım 2020

TOPLANTI YERİ

: Microsoft Teams Online

TOPLANTI SAYISI

:8

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) 27 Kasım Cuma günü saat 14.30’da
48 üye katılımı ile önceden belirlenmiş olan gündem ve 27 Ekim 2020 tarihinde YÖK’te yapılan
görüşmeler neticesinde belirlenen başlıklar çerçevesinde online olarak yapılmış ve aşağıdaki
kararları almıştır.
GÜNDEM:
1. Mevcut komisyonların durumları hakkında bilgilendirme
2. Spor Yöneticiliği bölümünün isminin Spor Yönetimi olarak değişmesinin YÖK’e sevk
edilmesi
3. Akreditasyon Başvurusu ile ilgili temel sorunlar
4. Belirlenen başlıklar altında komisyonların oluşturulması ve aktif hale getirilmesi
▪Özel yetenek sınavları
▪Antrenörlük bölümü uzmanlık alanları ve antrenörlük belgesi
▪Yeni bölümlerin açılması
▪Öğretim görevlisi kadroların istihdamı
▪İkinci öğretimlerin mevcut durumu
▪Spor bilimleri fakültelerine dikey geçiş
▪Açıköğretim fakültelerine bağlı rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri bölümlerine
alınan öğrencilerin iptali
5. Bir sonraki toplantı tarihi
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış

KARARLAR:
1. Doçentlikle ilgili ve öğretmenlik ile alakalı komisyonlar tarafından yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aktarımı yapıldı.
2. Spor Yöneticiliği bölümünün isminin Spor Yönetimi olarak değişmesinin YÖK’e sevk
edilmesi: dekanlar konseyi tarafından onaylandı.
3. Akreditasyon Başvurusu ile ilgili temel sorunlar: Akreditasyon başvuru süreçlerinde
karşılaşılan sorunlar ile ilgili Dernek başkanı Prof.Dr. Mehmet GÜNAY kısa bir sunum
yapmıştır.
4. Aşağıda belirtilen başlıklarda dekanların görüşleri ile komisyonlar oluşturulmuştur.
•

Özel yetenek sınavları

•

Antrenörlük bölümü uzmanlık alanları ve antrenörlük belgesi

•

Yeni bölümlerin açılması

•

Öğretim görevlisi kadroların istihdamı

•

İkinci öğretimlerin mevcut durumu

•

Spor bilimleri fakültelerine dikey geçiş

•

Açıköğretim fakültelerine bağlı rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri
bölümlerine alınan öğrencilerin iptali

5. Bir sonraki toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi: Pandemi süreci sona ererse bir sonraki
toplantının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılması kararlaştırılmıştır. Eğer
Pandemi devam ederse online olarak yapılmasına karar verilmiştir.
6. Dekanların bu zor dönemde eğitim öğretimlerine dair okullarındaki olumlu ve olumsuz
yaşanan sorunları dile getirdiler.

