
Lisans çalışmalarını, program 
görünürlüğü ve katılımı artırmak 
için sergileyin ve yönetin
Öğrencilerin çalışmalarının Digital CommonsTM bünyesinde 
sergilenmesi, dünyanın dört bir yanından öğrenci adaylarına  
kurumunuzda nasıl bir eğitim alabileceklerine dair fikir verir. 

Şeref programı tezleri ve öğrenciler tarafından düzenlenmiş 
yayınlar, saha çalışmaları ve yaratıcı sanatlara yönelik bitirme 
projelerine kadar birçok çalışmada, öğrenciler, potansiyel 
işverenler, lisans üstü eğitim kurumları, ebeveynler ve eş 
düzeyleri ile paylaşılacağını bildiklerinde mümkün olan  
en iyi şekilde çalışacaktır.

 

Öğrencilerinizi, 
dünya genelinde  

bir kitleyi hedef alarak 
yazma konusunda  

teşvik edin.

**Cal Poly, Kütüphane Hizmetleri Dekanı Michael Miller'ın yaptığı 
konuşmadan alınmıştır, Closing Remarks, Putting Knowledge to Work: Building 
an Institutional Repository for Your Campus (Son Sözler: Bilgiyi Temel Almak: 
Kampüs için bir Kurumsal Depo Oluşturmak) 10 Ekim 2008. 

California Polytechnic Üniversitesi'nde, üniversite 
rektörü, “gelecekteki öğrenci adayları ile ebeveynlerine 
öğrencilerin California Polytechnic Üniversitesi'nde elde 
edebileceği başarıları sergileyebileceğini öğrendiğinde 
oldukça heyecan duyduğunu ifade etmiştir.”**

Lisans araştırmaları işe alım  
hedeflerini nasıl destekler?

Şeref programı tezleri ve bitirme tezleri

Öğrencilere, başarılarının kalıcı ve görünür bir 
kaydını sunun

Lisans araştırmaları

Kampüsteki öğrenci araştırma girişimlerini 
destekleyin

Öğrenci araştırma dergileri

Yayın sürecinde aktif öğrenimi ve öğrenci 
araştırmalarının görünürlüğünü teşvik edin

Küresel okuyucu tabanı

Öğrencilerinize dünya genelinde bir okuyucu 
tabanına erişme olanağı sunun

Öğrenci etkinlikleri ve konferanslar

Öğrenci adaylarına neler başarabileceklerini 
gösterin

Öğrenci programları ve öğrenci 
deneyimleri

Kurumunuzun lisans eğitiminin benzersiz 
yönlerini vurgulayın

Program görünürlüğü ve katılımını artırmak için örnek öğrenci çalışmalarını sergileyin



En geniş çevrim içi 
lisans araştırmaları 
koleksiyonuna katılın
Commons Lisans Araştırmaları, yüzlerce yüksekokul ve 
üniversitenin örnek niteliğindeki birçok lisans çalışmalarını bir 
araya getirmektedir: Öğrenci dergileri ve konferanslar, fakülte 
yönlendirmeli araştırmalar, şeref programı ve bitirme tezleri, 
benzersiz lisans yayınının imza niteliğinde koleksiyonu. 

Ziyaretçiler heyecan verici lisans araştırma programını 
tanımlayarak, kendi çalışmalarını gönderebilecekleri hakemli 
öğrenci dergileri ve konferanslar bulabilir. 

Lisans öğrencilerinizin en iyi çalışmalarının benzerlerinin 
araştırmalarının yanında görüntülenmesini ve müşteri 
adaylarının programlarınıza ulaşabilmesini sağlar.

Kurumumuzun araştırma çıktısının görünürlüğünü 
artırmak için tasarlanmıştır*

Uygulaması, kullanması, muhafaza etmesi  
ve değerlendirmesi kolay

Şeffaf, gerçek zamanlı etkiyi gösteren ölçütler

• Küresel ve kurumsal okuyuculuğun takibi için panolar

• Gerçek zamanlı okuyucu haritaları

• Etkiyi paylaşma araçları 

• Kampüs bildirimi için esnek destek

Kullanım kolaylığı için barındırılmış altyapı

• Güvenli, bulutta barındırılan depolama

• Sektörde öncü SEO

• Hızlı tempolu, müşteri odaklı geliştirme 

• Tüm dosya türleri için sınırsız veri ve destek

Tüm ihtiyaçlarınız için sınırsız destek

• Özel danışman

• Personel, fakülte ve öğrenciler için ölçeklendirme sürecine 
yardımcı olacak eğitim         

• Özel markalama ve tasarım

• En iyi uygulamalar ve trendler için rehberlik

Görünürlüğü ve etkiyi artırmak için kurumsal depo 
ve yayınlama platformu

• Fakülte ilim ve 
araştırmaları

• Öğrenci çalışmaları ve 
ETD'ler 
 

• Veri yönetimi

• Konferanslar ve 
etkinlikler

• Arşivler ve özel 
koleksiyonlar 

*Ölçümler, küresel Digital Commons platformları için 2018 yılına kadar mevcut olan verilere dayanmaktadır

1.500  
Dergi yayını

2,5 milyon 
Tam metin nesnesine 
ev sahipliği yapar

1/2 milyar 
Toplu indirme

Daha fazla bilgi için:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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