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UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

KTÜN –UZEM Kalite Güvencesi Politikası 

 Üniversitenin misyonu, vizyonu ve amaçları ile uyumlu çalışmalar sürdürme 
 Uzaktan eğitim yönteminin avantajlarını en verimli şekilde kullanırken dezavantajlarına yönelik 

katılımcılık ilkesi çerçevesinde uygun izleme ve iyileştirme yöntemlerinin geliştirilmesi, 
 Uzaktan eğitimin sağladığı kolaylıkları kullanarak uluslararasılaşma hedeflerimizi gerçekleştirme 
 Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci, öğretim elemanı yetkinliğini ve memnuniyetini arttırma 
 GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme 
 Tüm kaynakları stratejik plan ile uyumlu, verimli, etkin kullanma 
 Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve işbirliği içinde olma 
 Uzaktan eğitim süreçlerini belirli standartlara ulaştırma ve bu doğrultuda hareket etme 

KTÜN-UZEM Eğitim-Öğretim Politikası 

 Öğrenme odaklı eğitim-öğretim süreçleri oluşturma, değişen küresel koşullara hızlı uyum 
sağlayabilecek öğrenme yetkinliğinde bireyler yetiştirme 

 Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesinde 
paydaş katkısını sağlama 

 İhtiyaçlar doğrultusunda farklı yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimi değişken 
koşullarda sürdürme, bunun için gereken teknik altyapıyı ve teknolojileri kurma ve kullanma 

 Kurum kültürünün oluşturulmasını ve ‘engelsiz üniversite’ hedefiyle eğitim-öğretimin 
sürdürülmesini sağlama 

 Akademik kadronun araştırma ve geliştirme deneyimlerinin ve birikimlerinin sürekli yenilenen 
ve gelişen eğitim-öğretime entegre edilmesini sağlama 

 Öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi sürecinde alternatif ve etkili ölçme – değerlendirme 
süreçlerini yürütme 

 Uzaktan eğitim süreçlerinde gerçekleşen tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin detaylı 
raporlanabilmesini sağlama 

 Öğrenciyi uzaktan öğretimin bütün süreç ve faaliyetlerinin odak noktası olarak görme 

KTÜN-UZEM Yönetim Politikası 

 Şeffaf ve hesap verebilir olma 
  Eğitim ve öğretimde sürekli güncellemeyi ve kalite arttırmayı hedef edinme 
 Mevcut potansiyeli ülke kalkınması, rekabetçiliğinin arttırılması ve uluslararası tanınırlık için 

kullanma 
 Akademik ve idari personele yaşam boyu öğrenme bilinci aşılama ve hizmet içi eğitimlere katkı 

sağlama verme 
 Ön lisans, lisans ve Lisansüstü eğitimlerin altyapısını ve kapasitesini arttırma 

KTÜN-UZEM Araştırma Politikası 

 Disiplinler arası iş birliğine ve paydaş görüşlerine önem verme 
 Araştırma yetkinliğini geliştirecek kurum içi hizmetler ve eğitimlere katkı sağlama 
 Araştırma performansını ve çıktıları sürekli gözden geçirerek performansı arttırma 

KTÜN-UZEM Uluslararasılaşma Politikası 

 Tanınırlığı sağlayacak şekilde İngilizce web sayfası yayınlama 
 Uluslararası paydaşların görüşlerine önem vererek politikaları düzenli olarak değerlendirme ve 

güncelleme 

http://ktun.edu.tr/Dosyalar/1094/files/2-KTUN-EgitimOgretimPolitikasi.pdf

