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Toplantı gündemi:
1. Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı boyunca tamamen uzaktan
yapılan eğitim sürecinin değerlendirilmesi,
2. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, üniversite kampüslerine geri dönüş ile başlayan ve
aynı anda uygulanmaya devam eden yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim uygulamalarının
değerlendirilmesi,
3. Üyelerin istek ve önerileri.
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İKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU
TOPLANTISI KARARLARI:

Toplantı No: 2021/02

Toplantı tarihi: 19.10.2021

1. Komisyon üyeleri 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında tamamen uzaktan yapılan eğitimi
kullanılan teknik alt yapı, derslerin verimliliği ve eğitimin kalitesi, sınav uygulamaları,
öğretim üyelerinin çevrimiçi ders anlatma yetkinlikleri ve kullandıkları kaynaklar ve
yöntemler kapsamında değerlendirdiler. Uzaktan eğitim sürecine ve kullanılan teknik
donanımlara alışma sürecinin hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri için kısa sürede
sağlandığı ve 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılının Güz dönemi başlangıcında CATS
sisteminde yenilenen teknik altyapı sayesinde derslerin verimli bir şekilde işlenebildiği
ortak görüşüne varıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) Kalite Komisyonu Üyesi ve Fakülte
Öğrenci Temsilcisi Abdullah Enes Yakut, fakültemiz öğrencilerinden uzaktan eğitim
sürecine yönelik olumlu dönüşler olduğunu vurguladı.
2. Komisyon üyeleri 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında, üniversite kampüslerine geri dönüş
ile başlayan ve aynı anda uygulanmaya devam eden yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim
uygulamalarının değerlendirdi. Hibrit uygulamalarda kullanılan bazı dersliklerde var olan
teknik altyapının dersi uzaktan takip eden öğrenciler açısından ses ve görüntü konusunda
yetersiz kaldığı durumlar tespit edildi ve bu durumlarla ilgili alınan önlemler görüşüldü.
Öğrencilerin dönem başına oranla yüz yüze olan katılımlarında sağlık veya diğer
sebeplerden ötürü belli bir oranda bir azalma gözlemlendiğinden, özellikle Hibrit
uygulamalarda dersi sınıfta ve uzaktan takip eden öğrenciler için derslerin daha verimli
nasıl işlenebileceği tartışıldı. Salgın önlemleri kapsamında maske, mesafe ve ders saati
uygulamalarının denetiminin sıkı tutulması için Bölüm Başkanlıklarına tekrar duyuru
yapılmasına karar verildi. Vize sınavlarının bu önlemler kapsamında ve sağlıklı koşullar
altında nasıl uygulanacağı tekrar gözden geçirildi ve öğrencilerin Bölüm Başkanlıkları
tarafından bu uygulamalara dair ivedilikle bilgilendirilmesine karar verildi. Fakülte
Öğrenci Temsilcisi Abdullah Enes Yakut’un bu uygulamalarla ilgili öğrencilerden görüş
alması ve bir sonraki kalite komisyon toplantısında bu görüşlerin değerlendirilmesine
karar verildi.
3. Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin entelektüel, akademik ve kariyer gelişimlerine
katkıda bulunacak etkinliklerin planlanması için Fakülte Öğrenci Temsilcisi Abdullah
Enes Yakut’un görüşleri alındı. Salgın öncesinde FEF bünyesindeki Bölümlerin ortak
olarak hazırladıkları Eleştirel Düşünce ve Kültür başlıklı Seçimlik Alan Dışı (SAD)
dersinin yeniden değerlendirilerek güncelleştirilmesi ve uygulamaya konması için gerekli
hazırlıkların yapılması kararına varıldı.
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