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T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2020 Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme Raporu

TOPLANTI TUTANAĞI: 

1. Uzaktan Eğitim sisteminin daha verimli olması için öğrenciyi derslerde etkin kılmak
amacıyla müfredatta yer alan derslerin değerlendirme ölçütleri gözden geçirilerek not
ağırlıklarının "%30 Final sınavı, %20 Ara Sınav, %15 Derse Devamlılık" olarak sabit olması
kaydıyla kalan %35'lik dilimin dersin içeriğine ve uygulanış biçimine uygun olarak "Kısa
Sınav, Ödev, Sunum ve Kanaat" not türleri arasındaki dağılımın dersi verecek öğretim personeli
tarafından belirlenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Bu sayede uzaktan eğitim sistemi
koşulları içerisinde öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi amaçlanmıştır.

2. Bölümümüz öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine intibakını kolaylaştırmak ve akademik
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında uzaktan eğitim
sürecine uygulanabilir yeni bir müfredat oluşturmuştur. Yeni müfredatımız öğrencilerin
öğretim üyeleriyle daha hızlı iletişim kurmasını ve akademik gelişimlerini desteklemeyi
hedeflemiştir. Yeni müfredatımızda öğrencilerin desteğe ihtiyaç duyduğu düşünülen derslere
uygulama saatleri eklenerek öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde okulla ilişiğinin
kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir. TDE1014, TDE1015, TDE3016, TDE5022, TDE5023
kodlu derslere eklenen uygulama saatleri öğrencilerin söz konusu derslerle ilgili sorularının
cevaplandırıldığı eksiklerinin giderildiği bir uygulama olarak planlanmıştır.

3. 2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunun başlangıcında öğrencilerimizin konuşmacı olarak
katıldığı Uzaktan Öğretimde Öğrenci Paneli düzenlenmiştir. Bu panel öğrencilerimizin uzaktan
eğitimle ilgili yaşadığı problemleri ve bu problemlere sunduğu çözümleri öğretim elemanları
ve okul yönetimiyle paylaştığı öğrenci odaklı bir yaklaşımın temel alan bir çalışmadır.
Öğrencilerin bu panel vasıtasıyla dile getirdikleri sorunlar dikkate alınarak yeni eğitim öğretim
yılına dair yeni düzenlemeler yapılmıştır. Öğrencilerin isteği doğrultusunda ders programında



erken saatlerde başlayan derslerin saatleri değiştirilmiştir. Ders saatleri iki saatten uzun 
olmayacak şekilde planlanmış iki saati geçen dersler programda farklı günlere yerleştirilmiştir. 
Bu sayede öğrencilerin ev ortamında da maksimum dikkat seviyeleri korunmaya çalışılmıştır.  

4. Öğrencilerin ders içeriklerine, ders değerlendirme ölçütlerine ve dersin temel kaynaklarına
erişimini şeffaf bir şekilde sağlamak amacıyla bölümümüzün akademik paket sayfası dönem
başlamadan önce güncellenmiş ve öğrencilerin faydasına sunulmuştur.

5. Öğrencilerin aktif öğrenmelerini sağlamak ve uzaktan eğitim sürecinde gözetimsiz sınavların
etki oranlarını düzenlemek amacıyla ders değerlendirme ölçütleri YÖK tavsiyeleri bağlamında
güncellenmiştir. Öğrencilere araştırma fırsatı tanıyan ve birikimlerini destekleyecek ödev,
sunum gibi uygulamalar ders değerlendirmelerini etkin rol oynayacak şekilde yeni ölçütler
oluşturulmuştur.

6. Öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerine dair öğretim elemanlarının fikir ve görüşlerini
iletmek üzere bölüm kurulları düzenlenmiştir. Söz konusu kurullarda uzaktan eğitimin aktif
öğrenme süreçleri ile ilgili fikir alışverişi yapılmış alınan kararlar ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

7. Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak panel, konferans ve kongreler
planlanmış konuyla ilgili duyurular yapılmıştır. Öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımı
teşvik edilmiştir.





