Eğitim Öğretim Politikası











Uzaktan eğitim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate alarak tasarlamak,
uygulamak izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek
Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci merkezli çeşitli yöntem ve tekniklerin(proje
tabanlı, dönüştürülmüş sınıf vb.) kullanılarak sürecin daha verimli ve öğrenmenin daha
kalıcı olmasını sağlamak
Yükseköğretimde dijitalleşme sürecine yönelik olarak üniversitemizin teknik ve
pedagojik ihtiyaçlarını gidermek ve süreci zenginleştirmek
Uzaktan eğitim ile yürütülen programları ve dersleri çeşitlendirmek
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarına erişimlerini
sağlamak
Uzaktan eğitimle yürütülen dersler için çeşitli standartlar belirlemek
 Ders süresi
 Eş zamanlı-eş zamansız dersler
 Ölçme değerlendirme faaliyetleri
 İçerik (tasarım, geliştirme, değerlendirme)
 Telif hakkı ve etik
Öğretim elemanlarını uzaktan eğitim sürecini hazırlayacak ve dijital dönüşümlerini
sağlayacak eğitim faaliyetlerini yürütmek
Özel gereksinimli bireylerin uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenleyerek fırsat eşitliğini
sağlamak

Araştırma Geliştirme Politikası






Ege Üniversitesine yönelik olarak özgünleştirilmiş bir Öğrenme Yönetim Sistemi olan
ve merkezimiz tarafından geliştirilen EGEDERS’i eğitim öğretim ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirmek
Uzaktan eğitim süreçlerini daha verimli ve etkili hale gelmesine katkı sağlayacak
bilimsel araştırmaları yürütmek ve desteklemek
Kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla ortak yürütülen araştırma geliştirme sayısını
artırmak
Alanda uluslararası ve ulusal tanınırlıkları olan araştırmacıların katılımlarıyla seminer,
konferans ve çalıştaylar düzenlemek

Toplumsal Katkı Politikası



Üniversitenin toplumsal katkı faaliyetlerini dijital araçlar yardımı ile yürütmek
Üniversitede yürütülen eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin çıktılarını
dijital araçlar ile toplumun yararına sunmak

Yönetim Sistemi Politikası





Üniversite stratejik planının geliştirilmesine yönelik uzaktan eğitimde kalite güvence
sisteminin işletmek ve sürdürülebilir kılmak
Merkezin tüm paydaşlarının yönetsel anlamda memnuniyetlerini sağlamak
Yönetsel süreçlere dair uzaktan eğitim kalite güvence sistemini yürütmek
Merkezin vizyon ve misyonu doğrultusunda alanda uzman akademik ve idari
personelin istihdam edilmesini sağlamak







Merkeze yönelik süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacak bilgi yönetim
sistemlerini kurmak
Uzaktan eğitimin yönetsel bileşenlerini (bilgi sistemi, veritabanları, veri trafiği kontrol
mekanizmaları, bilgi erişim denetim ve yetkilendirme servisleri ) sağlıklı bir şekilde
yürütmek
Öğrenci, öğretim elemanları ve uzaktan eğitim sistemi arasındaki etkileşimi sağlıklı bir
şekilde sürdürmek
Rehberlik, psikolojik danışmanlık, kariyer geliştirme, öğrenen topluluğu oluşturmayönetme gibi hizmetlerin uzaktan eğitim yoluyla aktarımını sağlamak

Uluslararasılaşma politikası




Merkez bünyesinde uluslararası alanda yenilikçi ve işbirlikçi faaliyetleri desteklemek
(konferans vb.)
Farklı ülkelerden araştırmacılarla ortak yürütülen uluslararası destekli araştırma ve
projelerin sayısını ve niteliğini artırmak
Erasmus, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarına ilişkin süreçleri merkez
yoluyla yürütmek

