T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No : 2020/02
Toplantı tarihi: 05.04.2020
Saat

: 13:00

Toplantı Yeri: Skype/Çevrimiçi
Toplantıya Katılanlar
1) Prof. Dr. Rauf YILDIZ
2) Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
3) Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal GÜNDÜZ
Toplantı Gündemi
1. Uzaktan çalışma sürecinde dikkat edilecek konuların belirlenmesi
2. Uzaktan öğretim sürecinde nitelikli öğretim ve sınavlar için dikkate edilmesi gereken
hususların görüşülmesi
3. Uzaktan öğretime sürecine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerinin
belirlenmesi
4. Üyelerin istek ve önerileri
Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantısı:
1. Uzaktan çalışma sürecinde tüm öğretim elemanlarının mesai saatlerinde ulaşılabilir
olmalarının önemli olduğu vurgulandı ve fakültenin öğretim elamanları ile
gerçekleştireceği toplantıları Skype kurumsal aracılığıyla yapması kararlaştırıldı.
Bununla birlikte Dekanlığın zaman zaman öğretim elemanlarını arayarak sağlık
durumları hakkında bilgi edinilmesi, yaşadıkları sorunlar olup olmadığının
öğrenilmesinin motivasyon için önemli olduğu belirtildi.
2. Uzaktan öğretim sürecinde nitelikli bir öğretim için öğretim elemanlarının öğrenciler
ile sağlıklı iletişim kurmalarının önemli olduğu, bu süreçte internet/bilgisayar gibi
teknik konular nedeni ile derslere bağlanmakta sorun yaşayan öğrencilere anlayışlı
olunması gerektiği, CATS ve CATS içerisine entegre edilmiş olan Adobe Connect
programını kullanmakta sorun yaşayan öğretim elemanlarına gerekli yardımın
yapılması ve bilgilendirici videoların zaman zaman e-posta yolu ile paylaşılmasının
önemi ifade edildi. Geçerli ve güvenilir sınavlar yapılması için ise CATS’in ölçme
araçlarının hazırlanması için sunduğu öğrencilere birden fazla sınava giriş hakkı
tanınması, rastgele soru getirilmesi gibi özelliklerden yararlanılması vurgulandı.
Fakülte tarafından etkili ve nitelikli bir uzaktan eğitim sürecinin nasıl olması gerektiği
ile ilgili öğretim elemanları için bir doküman hazırlanmasına ve en kısa sürede
öğretim elemanları ile paylaşılmasına karar verildi.
3. Öğrenciler ve öğretim elemanları için yeni denilebilecek uzaktan öğretim sürecinin
etkililiği ve yeterliliğinin belirlenmesinde öğrenci ve öğretim elemanlarının

görüşlerinin alınmasına ve bu amaca yönelik bölümlerle işbirliği içerisinde veri
toplama araçlarının hazırlanmasına karar verildi.
4. Dilek ve görüşler alındıktan sonra toplantı tamamlandı.
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