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Toplantı gündemi:
1. Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini geliştirmek
amacıyla açılacak “Eleştirel Düşünce ve Kültür” başlıklı seçmeli alan dışı (SAD) dersinin
içeriğinin ve dersi verecek öğretim üyelerinin yeniden planlanması,
2. Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve dekanlıklarla Temmuz 2020’de
sonuçları paylaşılan 2019-2020 Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarının
incelenmesi,
3. Mart 2020’de yapılması planlanan fakat salgından dolayı ertelenen FEDEK Değerlendirme
sürecinin görüşülmesi,
4. CATS v3 sürümündeki yeniliklerin değerlendirilmesi,
5. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde düzenlenen Kahve Bahane toplantılarının takviminin
belirlenmesi,
6. Üyelerin istek ve önerileri.
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Toplantı No: 2020/02

Toplantı tarihi: 21.09.2020

1. Fakültemiz bünyesindeki farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin farklı haftalardaki
katkılarıyla, öncelikli olarak fakültemiz öğrencilerine ve sonra üniversitemiz bünyesindeki
tüm lisans öğrencilerine, eğitim hayatlarında ve üniversite dışı yaşamlarında
kullanabilecekleri etik, eleştirel düşünme ve bilimsel sorgulama becerilerini kazandırmayı
hedefleyen “Eleştirel Düşünce ve Kültür” başlıklı SAD dersinin güncellenen konular ve
kadro ışığında yeniden yapılandırılmasına karar verildi ve bunun için bölümlerde iletişime
geçilecek öğretim üyeleri konusunda görüş birliğine varıldı.
2. Temmuz 2020’de paylaşılan 2019-2020 (1) Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anket
Sonuçları incelendi. Öncelikli olarak 2020-2021 Güz yarıyılı sonunda Fakültemiz
bünyesinde daha fazla öğrencinin ankete katılımını sağlamak için CATS üzerinden
duyuruların zamanında yapılmasına ve daha fazla öğrenciye ulaşmak üzere bölümlerin
bilgilendirilmesine karar verildi. CATS üzerinden derslerin gün ve saatlerindeki
değişikliklerle ilgili yapılan duyuruların zamanında yapılması, bölüm web sayfalarında
uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgilendirmelerin güncel tutulması ve öğrencilerle iletişimde
kalınması konularında Dekanlığın belirli aralıklarda bölümlere hatırlatma yapması
konusunda görüş birliğine varıldı. 2020-21 Güz dönemi sonunda yapılacak olan Kalite
komisyonu toplantısında Fakülte öğrenci temsilcimiz Abdullah Enes Yakut aracılığıyla
fakültemiz öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerinin alınmasına karar verildi.
3. Normal şartlarda Mart 2020’de yapılması planlanan fakat salgından dolayı ertelenen
FEDEK Değerlendirme süreci görüşüldü. Yeniden değerlendirmeye girecek olan
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji ve Türk Dili
Edebiyatı bölümlerimizle ilk defa değerlendirmeye tabi tutulacak olan İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümümüzün FEDEK değerlendirme sürecine hazırlık faaliyetlerinin
devamlılığının sağlanması için bölümlerle iletişime geçilmesine ve uzaktan eğitim
sürecinde bölümlere bu konuda gerekli desteğin sağlanmasına karar verildi.
4. Fen-Edebiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim koordinatörü ve aynı zamanda Kalite Komisyon
üyesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Altınmakas, CATS v3 sürümü hakkında diğer kalite komisyon
üyelerini bilgilendirdi ve yenilikler ve izlenecek süreç hakkında fakültedeki diğer öğretim
elemanlarının bilgilendirilmesine ve bölümlere destek sağlanmasına karar verildi.
5. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin geleneği haline gelmiş olan Kahve Bahane Toplantılarının
CATS üzerinde fakülteye ait bir etkinlik sayfası oluşturularak çevrimiçi yapılmasına,
bölümlerden aylık olarak katkı yapacak öğretim üyeleri konusunda bilgi alınmasına karar
verildi ve 2020-21 Akademik yılı için toplantı tarihleri belirlendi.
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TOPLANTIYA KATILANLAR
Komisyon Üyesi

İmza

Prof. Dr. Çimen ATAK

(imza)

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALTINMAKAS

(imza)

Dr. Öğr Üyesi Derya DENİZ

(imza)

Öğr. Temsilcisi Abdullah Enes YAKUT

(katılmadı)
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