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Üniversitemizin kalite ve kalite politikası çalışmaları hakkında BZ014 dersliğinde 28.I1.2aI8 tarihinde

saat O9:00'da Bölümümüz Normal öğretim ikinci sınıf öğrencilerine Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
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saat 09:gO'da Bölümümüz Normal öğretim ikinci sınıf öğrencilerine Prof. Dr. Yüksel Taşdemir

tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
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