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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 Türkçe programa başlayan birinci sınıf 
öğrencileriyle görüşülerek süreçle ilgili görüş ve önerileri sorulmuştur. Öğrencilerin konuyla ilgili 
değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir: 

 Sınıf temsilcisi, “Hiç bilmediğimiz bir eğitim sürecinde bulduk kendimizi, hevesli geldik, sizin 
gibi öğretmenlerden ders aldığımız için çok zorlanmıyoruz. Hocalarımız çok destek oluyor, 
bizler de birbirimize destek oluyoruz”, demiştir. Derslerin uzun sürmesi konusunun 
çözüldüğünü, derslerde 40-45 dakikada bir ara verildiğini belirtmiştir. Mimari anlatım 
teknikleri dersinin uzun sürdüğünü, ders aralarının kısa olduğunu, öğrenci sayısının fazlalığı 
nedeniyle yeterince kritik alamadıklarını ifade etmiştir. 

 Öğrencilerden biri; Proje ve mimari anlatım teknikleri dersi gibi uygulamalı derslerin yüz yüze 
olması gerektiğini ifade etmiştir. 

 Bir diğer öğrenci; Derslerde öğrenci sayılarının fazla olmasının öğrencileri çok yorduğunu, 
hocaların yeterince zaman ayıramadıklarını ifade etmiştir. 

 Başka bir öğrenci, Proje grupları ve temel tasarım dersinde şubedeki öğrenci sayısı kalabalık 
olduğu için yeterince kritik alamadıklarını belirtmiştir. Cats deki ve internetteki sorunlardan 



etkilendiklerini ifade etmiştir. Ayrıca dersler programda ard arda, dersler arasında hiç aranın 
olmadığını, bir ders bittikten sonra diğer derse girdiklerini belirtmiştir. 

 Bir öğrenci, Final sınav takvimini sormuştur. 

 

Karar: 

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

planlanmasına, 
 Proje ve diğer uygulamalı derslerde şubedeki öğrenci sayıları konusunda bahar yy da öğretim 

üyesi öğrenci oranının ideale yakın bir şekilde ayarlanmasına, 
 Bahar yarıyılında ders programının dersler arasında öğrencilerin dinlenebilecekleri araların 

yaratılacak şekilde planlanmasına karar verilmiştir. 
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