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İngilizce program birinci sınıf öğrencileri 

 

Toplantı Gündemi: 

 2020-2021 Güz yarıyılında uzaktan eğitimle ilgili öğrenci değerlendirmeleri 
2020-2021 güz yarıyılında uzaktan eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerinin fiziki olarak 
bölüm elemanlarıyla bir arada olamadıkları, mekanları fiziki olarak deneyimleyemedikleri 
düşünülerek sürece ilişkin görüşlerinin alınması önemlidir. Özellikle iç mimarlık eğitiminde 
deneyerek- yaparak öğrenme yaklaşımının öneminden ve lise eğitiminden hiçbir altyapısı 
olmadan tasarım eğitimine başlamanın zorlukları, sorunlar öğrencilere sorulmuştur. 

 

Kalite Komisyon Toplantısı: 

2020-2021 güz yarıyılında içmimarlık ve çevre tasarımı bölümü İngilizce programa başlayan birinci 
sınıf öğrencileriyle görüşülerek süreçle ilgili görüş ve önerileri sorulmuştur. Öğrencilerin konuyla ilgili 
değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir: 

 Sınıf temsilcisi,  sabah saat 9.00 da başlayan derslerde, erken saat olması nedeniyle 
odaklanma sorunu yaşadıklarını,  proje ve temel tasarım derslerinde çizim yapmak, model 
üretme konusunda internette yeterince kaynak olmadığını, hocaları yüz yüze tanımadıklarını, 
arkadaşlarıyla bir sınıf ortamının oluşamadığını belirtmiştir. 

 Yabancı uyruklu öğrencilerden biri, ABD’ de  bir üniversitede online eğitim aldığını kolaylıkla 
anladığını,  fakat bölümün  mimari anlatım, temel tasarım gibi derslerini anlamadığını, 
özellikle ödevleri anlamadığını, ödevlerin yeterince açıklanmadığını belirtmiştir. 

 Öğrencilerden biri, Dersleri anlamaları için hocaların çok çaba sarf ettiğini, ödevlerin de 
yeterince açıklandığını belirtmiştir. Ayrıca uzaktan eğitimde proje derslerinin yüz yüzedeki 
gibi olamadığını, hocaların projelerin üzerine fiziksel olarak çizim yapamadıklarını bu 
durumun sorun olduğunu belirtmiş, okula gelmek için zaman kaybetmediklerini, evlerinden 
derslere katılmalarından zaman kazandıklarını belirtmiştir. 



 Yabancı uyruklu öğrencilerden biri, Cats de yapılan online sınavların sürelerinin kısa olduğunu 
belirtmiştir. 

 Öğrencilerden biri, Akademik English dersindeki online sınavlarda sorularda geri 
dönülemediğini, yanlış işaretlenen soruları düzeltemediklerini belirtmiştir. 

 Öğrencilerden biri, Bahar yarıyılında proje derslerinde proje yürütücülerinden alınan 
kritiklerin yüz yüze olmasını beklediklerini, sadece final jürisinde bile yüz yüze yapılabilirse 
yararlı olacağını belirtmiştir. Ayrıca Akademik İngilizce derslerde kaynak kitabın pdf olarak 
paylaşılmasını önermiştir. 

Karar: 

 Öğrencilerin görüşlerinin birinci sınıfta ders veren öğretim üye / elemanlarıyla paylaşılmasına, 
 Birinci sınıfların hocalarla ve diğer öğrencilerle iletişimini sağlayacak ortamların, etkinliklerin 

planlanmasına, 
 Akademik english dersi yürütücüsüyle online sınavlarla ilgili görüşülmesi. 

 

 

 

Not. Toplantı sonrasında Akademik English dersi yürütücüsüyle online sınavlarla ilgili görüşülmüştür. 
Ders yürütücüsü sınavlarda sorulara geri dönülememe durumunun bölüm kararı doğrultusunda sınav 
güvenliği nedeniyle yapıldığını belirtmiştir. 
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