بسمه تعالی
طرح درس
دانشکده :ادبیات

رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

نام درس :سیاستگذاری در آموزش

تعداد واحد2 :

درس یا دروس پیش نیاز:

عالی ( دکتری )
تقویم آموزشی دانشگاه189 :

زمان تحویل تکالیف:

روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه 91

تاریخ امتحان:
گردش علمی و بازدید:

هدف کلی درس:
رئوس مطالب

هفته

مورخ

اول

18/6/22

سیاست و سیاستگذاری در آموزش عالی ( طرح مباحث کلی و ارائه دیدگاهها )

دوم

18/7/9

ادوار پنجگانه تحوالت دانشگاهی – دانشگاهها در شرائط عدم اطمینان

سوم

18/7/8

آیا موج سوم دانشگاهها را غافلگیر کرده ؟ جابجایی های سیاستی در موج سوم

چهارم

18/7/92

استقالل دانشگاهی  :مفاهیم  ،رویکرد ها  ،تاریخچه و استنادات علمی )

پنجم

18/7/22

استقالل دانشگاهی  :مفاهیم  ،رویکرد ها  ،تاریخچه و استنادات علمی ) ( ادامه ) ....

ششم

18/7/21

بالندگی هیات علمی در دانشگاهها – سیاست های موجود و سیاست های بایسته

هفتم

18/8/6

بالندگی هیات علمی در دانشگاهها – سیاست های موجود و سیاست های بایسته ( ادامه ) ....

هشتم

18/8/91

سیاست های ارتقای فرهنگ دانشگاهی و اخالق علمی ( موفقیت ها و شکست ها )

نهم

18/8/22

سیاست های ارتقای فرهنگ دانشگاهی و اخالق علمی ( موفقیت ها و شکست ها ) ( ادامه )..

دهم

18/8/27

بازار دانش و صنعت در آموزش عالی  :جامعه ایران و پادوکس ها

یازدهم

18/1/1

فرا تحلیل پیمایش های ملی – توصیه های سیاستگذاری در آموزش عالی

دوازدهم

18/1/99

نقد و بررسی سیاست بومی سازی در دانشگاهها ( با دعوت از یک مهمان از هیات رییسه )

سیزدهم

18/1/98

سیاست های وزارت علوم در ارتباط با اسالمی کردن دانشگاهها ( نقد بحث اسناد باالدستی )

چهاردهم

18/1/22

دانشگاه و کارآفرینی  ،چقدر موفق بوده ایم ؟ علل و عوامل

پانزدهم

18/92/2

بررسی سند نقشه جامع علمی کشور  :سیزده راهبرد کالن

شانزدهم

18/92/1

بررسی سند نقشه جامع علمی کشور  :سیزده راهبرد کالن ( ادامه و نتیجه گیری )

نحوه ارزشیابی:
منابع درسی:
وسایل کمک آموزشی :
تاریخ تنظیم:

