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Toplantı Gündemi: 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce programdaki sınıf temsilcileri ile 2021-2022 

Güz yy hibrit eğitim sürecinin değerlendirilmesi 

 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

 

Toplantıda öğrencilerden 2021-2022 eğitim -öğretim yılı güz döneminde yürütülen hibrit eğitim 

hakkında değerlendirmeleri alınmıştır. Buna göre güz dönemi hibrit eğitimle ilgili öğrenci görüşleri 

aşağıdaki gibidir.  

 Öğrenciler öncelikle sınıf kullanımı konusundaki görüşlerini bildirmişlerdir. Tasarım 

stüdyolarının pandemi nedeniyle kısıtlanan kullanım sürelerinin final haftasında 

uzatılabileceği talebinde bulunmuşlardır.  

 Tasarım eğitiminin önemli bileşenlerinden olan jüri değerlendirmeleri hakkında öğrenciler 

grup hocalarından ortak jüri sonrası genel bir değerlendirme yapmalarının gelişimleri 

açısından olumlu olacağını belirtmişlerdir.  

 Öğrenciler uygulamalı derslerde önceki yıllarda yürütülen online eğitimden kaynaklı ortaya 

çıkan eksiklikleri olduğunu belirtmişler ve ilgili ders hocalarından güz döneminde yüzyüze 

yapılan bu derslere katılabilmek için izin istemişlerdir. 

 Bölümde yapılan informal etkinliklerin sosyal medya araçlarının yanı sıra CATS platformundan 

duyurulmasının bilgilendirme açısından daha etkili olacağını belirtmişlerdir. 

 Öğrenciler derslerin dönem içi değerlendirmelerin duyurulduğunu, bundan memnunluk 

duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yürütülmekte olan hibrit eğitimden memnun olduklarını 



özellikle okula gelirken yolda geçirdikleri zamanı çalışma sürelerine kattıkların memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Karar: 

 Sınıf kullanımı konusunda öğrencilerin yaptıkları talebin ilgili birimlere iletilmesine karar 

verilmiştir. 

 Jüri değerlendirmeleri ve uygulamalı derslerle ilgili konularda yapılan değerlendirmelerin 

proje koordinatörlerine ve öğretim elemanlarına iletilmesine karar verilmiştir. 

 Bölümle ilgili tüm duyuruların sosyal medya hesaplarının yanında Cats platformundan da 

yapılması konusunda ilgili komisyon üyelerine gerekli bilgilendirmenin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 Sınıf temsilcilerinin kendi aralarında ve sınıf arkadaşlarıyla belirli aralıklarla biraraya gelerek 

görüş, öneri ve sorunları hakkında toplantı yapmalarına ve bunun bölüm başkanlığına 

iletilmesine karar verilmiştir. 


