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Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Mehmet Akif ÖNCÜ
başkanlığında Rektörlük Çalıştay Salonunda 19.11.2020 Perşembe günü saat 10.00’te toplanarak
aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR NO: 2020/13
Üniversitemizde uzaktan ve karma eğitim modeliyle yürütülen eğitim süreçlerine yönelik “Düzce
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kalite Politika” metninin aşağıda belirtilen maddeler çerçevesinde
oluşturulması ve Üniversitemiz Senatosuna arz edilmesinin uygun olduğuna,
Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kalite Politikası:


Uzaktan

eğitim

süreçlerinde

eğitim

programlarının

tasarlanması,

uygulanması

ve

değerlendirilmesinde paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirmeler yapmak,


Uzaktan eğitimde öğrenci katılımını destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanmak,



Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenme merkezli eğitim materyali ve kaynaklarının kullanımını
desteklemek,



Uzaktan eğitime yönelik akademik personelin sürekli gelişimini sağlamak,



Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecinin şeffaf ve objektif bir şekilde yürütülmesini
sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,



Öğrencilere yönelik akademik ve psikolojik danışmanlık ile kariyer planlamalarını uzaktan
eğitim altyapısı ile gerçekleştirmek/desteklemek,



Üniversitenin hizmet sunduğu her alanda bilgi güvenliğini sağlamak ve etik kurallara uygun
davranmak,



Bireylerin yaşam boyu öğrenmesini geliştirmeye yönelik eğitim programlarından uzaktan
eğitim yapısına uygun olanların bu altyapı ile sunulmasını sağlamak,



Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak geliştirmek,



Uzaktan eğitimin kullanımına yönelik geribildirim mekanizmaları ve canlı destek platformları
oluşturmaktır.

KARAR NO: 2020/14
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve
Değerlendirme Rehberi’nin oluşturulması için tüm akademik birimlerden gelen raporların
ortaklaştırılarak hazırlanacak “Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve
Değerlendirme Rehberi’nin” en geç 01 Aralık 2020 tarihine kadar Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
tarafından YÖKAK’ın sistemine girilmesinin uygun olduğuna,

KARAR NO: 2020/15
02.11.2020-04.12.2020 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilen iç değerlendirme çalışmaları
sonunda akademik birimlere ait güçlü yönlerin ve iyileştirmeye açık yönlerin tespit edilmesi ve bu
doğrultuda Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından bir rapor hazırlanarak rapora ilişkin
sonuçların, Rektörlük, Daire Başkanlıkları ve tüm akademik birimlerle paylaşılmasının uygun olduğuna,

Oy birliği ile karar verildi.

