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Sınıflar, laboratuarlar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler üzerine çalışmalara başlanacak ve eksikler belirlenerek rapor haline getirilecektir.
Üniversite idari desteği ve parasal kaynak durumu değerlendirilerek eksikler belirlenecek ve gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Öğrencilerin ders dışı etkinlikleri üzerine görüşülerek gerekli düzenlemeler yapılacak ve iyileştirme faaliyetleri belirtilecektir.
Mesleki faaliyet imkanları araştırılarak gerekli düzenlemelere gidilecek ve sonuçlar rapor halinde sunulacaktır.
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Öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerinin gelişimi gözden geçirilerek, eksiklikler belirlenecek ve gerekli iyileştirmeler yapılarak sonuçlar rapor halinde belirtilecektir.
Kaynaklar gözden geçirilecek ve eksikler rapor halinde belirtilecektir.
Nitelikli öğretim kadrosu oluşturmak üzere gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini sağlayacak iyileştirme çalışmaları üzerine çalışılacak ve gerekli çalışmalar rapor halinde belirtilecektir.
Programlar gözden geçirilerek, eksikler belirlenecek ve rapor haline getirilecektir.
Öğrencilerin modern araç-gereç kullanımın imkanı üzerine çalışmalarda bulunularak eksikler ve gereksinimler belirlenecek ve rapor halinde sunulacaktır.
Eğitimde önemli yer tutan bilgisayar uygulamaları için alt yapı yeterliliği üzerine çalışılacak, eksiklikler belirlenerek rapor haline getirilecektir.
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Bilgisayar ve enformatik alt yapı eksikliği için iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzey sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak, eksiklikler belirlenerek iyileştirme
faaliyetlerinde bulunulacak ve söz konusu faaliyetler rapor halinde sunulacaktır.
Altyapı iyileştirmeleri için yapılan çalışmalar doğrultusunda parasal kaynak ihtiyacı belirlenecek, eksiklikler gerekçeli olarak rapor haline getirilecektir.
Parasal kaynakların alt yapı bakımı işletmesi vb. faaliyetler için yeterliliği belirlenecek, kaynak temini için girişimler yapılacaktır.
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Öğrencilere sunulan kütüphane altyapısı mevcut hali ile değerlendirilecek, iyileştirme gereksinimleri belirtilerek rapor halinde sunulacaktır.
Eğitim amaçları doğrultusunda görülen kütüphane altyapı eksiklikleri belirlenecek ve iyileştirme faaliyetlerine gidilecektir.
Kütüphane alt yapısı iyileştirme faaliyetleri ve kaynak için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Eğitim ortamı ve öğrenci laboratuarları güvenlik bakımından değerlendirilecek, eksiklikler belirlenerek rapor halinde sunulacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak gerekli düzenlemelere gidilecektir.
Engelliler için gerekli düzenleme faaliyetleri belirlenecek ve iyileştirme gereksinimleri rapor halinde belirtilecektir.
Program gereksinimlerini karşılayacak personel durumu gözden geçirilecek, eksiklikler gerekçeli olarak rapor halinde belirtilecektir.
Gerekli olması durumunda destek personel ihtiyacı üst yönetime bildirilecektir.
Teknik ve idari kadro sayısı değerlendirilerek, program için yeterli sayı oluşturulması sağlanacaktır.
Program altyapı ve parasal destek bakımından yeterli ölçüte ulaşması gözden geçirilecek eksiklikler rapor halinde sunulacaktır.
Alt yapı bakımından eksik görülen faaliyetler gözden geçirilerek iyileştirmelere gidilecek ve sonuçlar rapor halinde belirtilecektir.
Yapılan tüm çalışmalar doğrultusunda programın alt yapı durumu ele alınarak, alt yapı sonuç raporu hazırlanacaktır.
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