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Beykoz Üniversitesi’nde Örnek Eğitim-Öğretim
Çalışmaları
Beykoz Üniversitesi eğitim-öğretimde önemli bir yeniden yapılanma çalışması başlattı. İki
günlük ‘Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Tasarımı Çalıştayı’ düzenleyen Beykoz
Üniversitesi, süreç sonunda üniversitenin mevcut eğitim-öğretim programlarını güncel
ulusal ve uluslararası gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirecek. Üniversite
ülkemizde kalite odaklı, kapsamlı ve farklılık yaratacak örnek bir eğitim-öğretim bilgi
sistemi oluşturarak bunu AKTS Bilgi Paketi ile şeffaf olarak paydaşlarına sunacak.
Beykoz Üniversitesi’nde verilen eğitim-öğretimin gelişen dünya şartlarına göre her dönem en
üst düzeyde olması, program çıktılarında en verimli sonucun alınabilmesi için çalışmalar
başladı. Bütün bölümlerin katılım gösterdiği, ‘Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Tasarımı
Çalıştayı’ düzenleyen Beykoz Üniversitesi, çalıştayda ulusal ve uluslararası yeterlilik
çerçevelerini ele alarak program eğitim hedef ve çıktılarını, ders öğrenme çıktılarını, öğrenci
iş yüküne dayalı kredilerin belirlenmesi sürecini gözden geçirerek, tüm akademisyenlerin
konu hakkında görüş ve önerilerini aldı.
2 gün süren çalıştay hakkında bilgi veren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Durman, çalıştay sonunda üniversitenin mevcut eğitim-öğretim programlarını güncel
gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirmek istediklerini, ülkemizde kalite odaklı,
kapsamlı ve farklılık yaratacak örnek bir eğitim-öğretim bilgi sistemi oluşturarak bunu AKTS
Bilgi Paketi ile şeffaf olarak paydaşlarına sunmak istediklerini söyledi.
Her yıl güncellenecek
Bütün ders müfredatına yön ve şekil veren kısmın program çıktıları olduğunu söyleyen
Durman, “Dolayısıyla bunun tasarımının, uygulanmasının, ölçme ve değerlendirilmesinin,
sürekli gelişmesi ve değişmesini sağlamalıyız” dedi. Bu verileri her yıl güncelleyeceklerini
ifade eden Durman, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından da dış değerlendirmeye
alınabileceğini de söyledi.
Beykoz Üniversitesi’nin programlarını yapılandırırken Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri ile ilişkili
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nden
(TYÇ) yola çıkılmasının önemine değinen Durman, “Yeterlilikler Çerçevelerini bu süreç içinde
en önemli araçlardan biri olarak görüyorum. Çünkü her şeyin anlamını orada buluyorsunuz.

Sisteminizi tanımlıyorsunuz ve iyileştirilmesi gerekenleri görebiliyorsunuz ve şeffaf olarak
paydaşlarınıza sunabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Öğrencinin yeterlilikleri bilinecek
Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri’nin (TYÇ ve TYYÇ) öğrenciler için birçok faydası olduğunu
anlatan Durman, bunları şöyle sıraladı: “Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli
seçmelerine, bunları başarılı bir şekilde tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip
olacaklarını, önceden bilmelerine yardımcı oluyor. Öğrenim programları dışındaki
aktivitelerinde öğreneceklerinin anlaşılır olmasına yardım ediyor. Öğrenci hareketliliği için
engelleri azaltıyor ve yaşam boyu öğrenimi teşvik ediyor. Eğitim-öğretim düzeyleri arasında
yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getiriyor ve kolaylaştırıyor. Yeterliliklere giriş ve çıkış
noktalarının belirlenmesi ile yeterliliklerin kazanılmasında çeşitli alternatif yollar yaratarak
yeterliliklere ulaşımı ve sosyal katılımı geliştiriyor. Ara yeterlilikler dahil bütün yükseköğretim
yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının kapsamlı bir listesini sağlayarak öğrenenlere yardım eder,
onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklarlar.”
‘Kilit Program Öğrenme Çıktısı’ Türkiye’de ilk olacak
Çalıştayın, programların içeriğine değil sadece Müfredat (Öğrencilerimiz ne öğrenmeli?),
Pedagoji (Öğrencilerimiz nasıl öğrenmeli?), Ölçme ve Değerlendirme (Öğrencilerimiz öğrendi
mi?) alanlarında bir yaklaşıma ve yapılandırmaya yönelik olduğunun altını çizen Durman, bu
yolda paydaşları olan mezun olan öğrenciler, işverenler, meslek odaları, sendikalar,
dernekler, öğretim elemanları ve bölüm personeli ile de bir araya geleceklerini ve fikirlerini
alacaklarını söyledi. Süreç sonunda Türkiye’de ilk olarak ‘Kilit Program Öğrenme Çıktısı’
yaklaşımını getireceklerini açıklayan Durman, “Bu yaklaşım birçok alt öğrenme çıktısını
toplayacak bir yaklaşım. Ders sayısı az olacak ama detaylı incelendiğinde önemi anlaşılacak”
dedi. Hedeflenen tüm çalışmaların özellikle uluslararası alanda Yükseköğretim sistemini
tanımlı, şeffaf ve anlaşılabilir bir duruma getirmek amacıyla yapılacağını ifade etti.

