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Adaylardan Beklentiler

Öğrenci Proje Kurulu’na başvuruda bulunacak tüm adayların;
 İlk olarak 5N1K soruları ile tamamen vizyonlarını belirttikleri bir prosedür
dökümanı hazırlamaları gerekmektedir. Bu soruların detaylandırılması ve
projenin uzun vadede kendini nasıl sürdürülebilir bir proje yapacağı ile
ilgili detaylı acıklama yapmaları gerekmektedır.
 Proje gider kalemlerinin açıklandığı ve bu malzemelerin nerelerden temin
edileceğine dair bir rapor sunmaları gerekmektedir.
 Marketing araştırması yoluyla en uygun malzemelerin bulunup maliyet
kalimlerinin düşürülmesi istenmektedir.
 Katılacakları yarışma kurallarını, hazırlıklarını ve ön koşullarını ayrıntılı
şekilde bildirdikleri bir rapor hazırlanması.

1.1
1.1.1

Aday Altkategorileri
Bireysel Başvuru

 Ekibi olmayan ve ekip arayan mühendislik fakültesi öğrencileri
 Motivasyon ön yazısı
 Kişisel bilgiler, teknik yeterlilik, özgeçmiş

1.1.2

Yarışma Ekipleri

 Ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil eden proje ekipleri
 Ön Tasarım Raporu
 Ekibin okuldan beklentileri (Finansal destek, mentor desteği...)
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1.1.3

Serbest Proje Ekipleri

 Girişimci adayı olan proje ekipleri
 Üretim aşamaları, gelecek planları ve ticari güdüleri içeren detaylı bir
sunum
 Ekibin okuldan beklentileri (Finansal destek, mentor desteği...)
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Öğrenci Proje Kurulu Çalışmaları
 Değerlendirmeye alınan proje imkanlar dahilinde gerçekleştirilemeyecek
boyutlarda olduğu tespit edilirse, projenin revize edilerek daha gerçekçi
bir proje için ekibe destek verilecektir.
 Başvuran yarışmacı ekiplerin tamamen objektif değerlendirilmesi için kararların öğrenci proje kurulunun tüm üyeleri tarafından oylanacaktır.
 Gerçekleştirilen Proje hakkında düzenli olarak yarışmacı ekiple iletişim
halinde olunacak ve aktüel olarak güncellenen bilgilerin tarafımıza bildirilmesi
sağlanacaktır. Böylelikle projenin devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir.
 İncelenen projeler üzerinde oy birliği ile bir karara varıldıktan sonra, önce
dekanımıza, dekanımız onayladığı takdirde daha üst yönetmeliklere projenin tasınması saglanacak ve takibi yapılacaktır.
 Öğrencilerin oluşturduğu projelerin eğer bir emsali bulunuyor ise, bu projelerin araştırılması ve ayrıntılı incelenmesi sağlanacaktır. Buradaki temel
hedef aday projenin fizibilitesi üzerinde daha geniş bir bilgiye sahip olmak
ve değerlendirme sürecinde bunu bir veri olarak kullanmaktır. Ayrıca, bu
sayede projeler birbirleri ile karşılaştırılarak öznellik ve objektiflik sağlanmış
olacaktır.
 Eğer bu projenin bir emsali yok ise(uluslararası üniversiteler dahil) bu
projenin akıbetinin konu ile ilgili uzman hocalarımızdan ve araştırma
görevlilerimizle tartışılarak konu hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bu
araştırma sürecinden sonra elde edilen veriler ve hocalarımızdan aldığımız
görüşler çerçevesinde aday projenin değerlendirme süreci hakkında olumlu
veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.
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