……………
Sayın Prof. Dr. ………
Üniversitemiz ……………. Mühendisliği Bölümü’nde halen ………… olarak çalışmakta olan Dr. ……..,
ilgili bölümde doçentlik kadrosuna atanmak için başvuruda bulunmuştur. Adayın başvurusu ile
ilgili olarak üniversitemiz atama ve yükseltme komitesi süreci takip etmektedir. AGÜ’nün
akademik yükseltme sürecinin ve komite değerlendirmesinin önemli bir kısmı olarak diğer
üniversitelerdeki önde gelen öğretim üyelerine değerlendirme yapmak üzere başvurmaktayız.
Sizleri de bu sürece nitelikli katkı sağlamak üzere aday değerlendirmesine davet etmek
istiyoruz. Bu süreçteki desteğiniz ve adayın objektif kriterlere göre değerlendirilmesindeki
katkınız için çok teşekkür ederiz.
Dr. ………… özgeçmiş ve ilgili dosyasını sizlere ekte iletiyoruz. Adayın akademik katkılarını tüm
yönleriyle değerlendirmek üzere aşağıdaki sorulara yanıtlarınızın raporunuzda yer alması
beklenmektedir.
1) Aday ile (varsa) ilişkiniz?
2) Adayın çalışma konusunu, odağını, çalışma alanındaki derinliğini ve araştırma ilgilerini
nasıl tanımlarsınız?
3) Adayın akademik gelişim sürecindeki güçlü ve zayıf yanlarını belirtiniz.
4) Adayın araştırma çıktılarını (yayınları, desteklenen projeleri, sunumları) ve araştırma
çıktılarının etkisini değerlendiriniz (atıf analizleri vb).
5) Adayın eğitime olan katkılarını değerlendiriniz (lisans ve yüksek lisans düzeyinde açtığı
dersler, müfredat geliştirme çalışmaları, ders geliştirme, yeni öğretme yöntemleri ve
öğrenci danışmanlıkları vb).
6) Adayın servis hizmetlerini değerlendiriniz (bölüme/fakülteye/üniversiteye olan
katkılar, araştırma disiplinine katkılar ve bilimsel kurullara üyelikler, topluma katkı vb).
7) Adayın eğitim, araştırma, ve topluma katkıyı birbiri içerisinde harmanlama ve
aralarında sinerji oluşturma konusundaki çalışmalarını ve başarılarını değerlendiriniz.
8) Dr. ……….. başarılarını kendi alanında ve benzer kariyer düzeyinde adaylar arasında
nerede konumlandırırsınız?
9) Bildiğiniz kadarıyla ve aday ile ilgili sunulan dökümanlar ışığında Dr. ……… kendi
üniversitenizde benzer bir kadroya atanabileceğini düşünüyor musunuz? Siz böyle bir
öneriyi destekler miydiniz?
Raporunuz ve diğer değerlendirme raporları, AGÜ atama ve yükseltme komitesinin
değerlendirmesinin temelini oluşturacaktır. Alanında uzman olarak, aday hakkındaki
görüşleriniz adayın kariyeri açısından çok büyük önem arzetmektedir. Bu önemli karardaki
katkılarınız için çok teşekkkür ederiz. Lütfen konu ile ilgili sorularınız için provost@agu.edu.tr
üzerinden bizimle iletişime geçiniz. Uygun olduğunuz en kısa sürede aday ile ilgili
değerlendirme raporunuzu bekliyoruz.
Saygılarımla,

…………………

