INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Francuske revolucije bb • 71000 Sarajevo • Bosna I Hercegovina
Tel +387 33 944 400 • Fax +387 33 782 131 • www.ibu.edu.ba • info@ibu.edu.ba
ID broj 4201383350000

Report on Department Activities:
This form reports on the work of your office at the Higher education institution International Burch University.
It is necessary to enter the answers in all sections of this sheet. When analysing the data provided you may be
asked to explain or document specific answers.
Faculty (Organizational unit): FACULTY OF EDUCATION
Department: ORIENTAL PHILOLOGY (TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE)
Statistical Indicators:
Number of academic programs conducted by Department
Total number of courses/subjects that the department
implements
The total number of teaching hours that the department must
implement
Number of registered students for taking exam
in the department

Success achieved:

Number of students who passed:

10 (A)
9 (B)
8 (C)
7 (D)
6 (E)
5 (F)

4
72
620
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15

Department analysis:
This analysis should be a maximum of one A4 page long and must address the following:

Personel bilgi ve becerilerini ve bilimsel birikimlerini derslerde farklı yöntemler kullanarak öğrencileriyle
paylaşmakta ve canla başla kendi dersini en iyi şekilde vermeye çalışmaktadır.
Bölümde akademik personel bilimsel araştırmalar yapmakta ve bunları yayına dönüştürmektedir. Kişi başına
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düşün bilimsel yayın ortalaması üçtür.
2011-2012 akademik yilinda Lisans ogrencilerinin ders gecme basari orani % 75,58, Lisansustu
ogrencilerinin ise %100 olup, bolumdeki tum ogrencilerin genel basari ortalamasi %93,89dur.
Bölümün ihtiyaç duyduğu kaynaklar yeterli derecededir.
Bölümünün ihtiyaç duyduğu kaynaklar biraz daha zenginleştirilebilir.
Kütüphane zenginleştirilebilir.
Bölümün kalitesini artırmak için dışarıdan sahasında tanınmış öğretim elemanları getiriyoruz. Ayrıca her
alanla ilgili master ve doktora programlarımızda kendi öğretim elemanlarımızı yetiştiriyoruz.

Self-Evaluation of the Department:
With this form you are evaluating the work of your office.
In the appropriate box give your own opinion about the Strengths of your Office; the Weaknesses that you might see; The
Opportunities that your office should take; Threats that are placed in front of your service.
Although the maximum number of items is not limited, the minimum acceptable threshold is 3 for each of the characteristics.

Strengths:

a) Yabancı bir ülkede ilk ve tek öğretmenlik
bölümü olmak,
b) Öğrencilerimizin yabancı ülkenin getirisi
olarak yabancı dil öğrenme imkanlarının
olması,
c) Fiziki mekanlarımızın yeni ve çağdaş araç
gereçlerle donatılmış olması,
d) Türk kültürünün aşinası olan bir coğrafyada
eğitim öğretim yapıyor olmamız.
e) Yerli Türk dili edebiyatı öğrencilerinin
yetiştiriliyor olması.

Weaknesses:

a) Boşnak öğrencilerimizin bölümümüzde
yetersiz olması,
b) Türk dili ve edebiyatı açısından dolu dolu ve
doygun bir çevreye sahip olmamamız,
c) Öğrencilerimizin inkişafı açısından edebi
muhitten uzak olmaları,
d) Alan açısından daha zengin bir
kütüphanemizin olmayışı.
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Opportunities:

a) Master ve doktora programımızın olması,
b) Kendi uzmanlarımızı yetiştirme imkanımızın
olması,
c) Zeki ve kabiliyetli öğrencilere sahip olmamız,
d) Bina ve donanımlarımızın yeniliği,
e) Sağlam insan kaynaklarımız ve çalışkan
personelimiz.

Date and signature: 13.06.2012.

Threats:

a) Öğrencilerimizin edebi çevreden uzaklığının
sebep olabileceği değer verme sığlığı,
b) Yetişen öğrenci ve öğretim elemanlarının iş
imkanları veya başka kaygılarla yer
değiştirmek istemesi, bölüme katkılarının
sınırlı olması,
c) Türkçe eğitim öğretim yapan bölümümüzün,
bazı durumlarda ingilizce eğitim öğretim
yapan bölümlere tercih edilerek edilerek
yeterince değerinin anlaşılamaması.

Head of Department of Oriental Philology
Assoc. Prof.Dr. Mustafa Cetin

