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UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKASI 

 

Kastamonu Üniversitesi; misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu 

stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvencesi sistemi ve eğitim-

öğretim politikası ile uyumlu olarak, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) ders 

araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince 

öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile 

uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm 

paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik 

olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir. 

  

Uzaktan Eğitim-Öğretim İlkeleri 

1. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması amacı ile öğrenci 

motivasyonunun sağlanması ve farklı yöntemlerle geribildirimler alınması ve elde 

edilen sonuçların iyileştirmede kullanılması, 

2. Öğrencilerin öğrenme süreç, ürün ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde, tek bir araç yerine mümkün olduğunca 

farklı araç ve yöntemlerin kullanılmasına yönelik performans odaklı ölçme ve 

değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılması, 

3. Performansa dayalı ölçme değerlendirme sürecinde denetlenebilir ve şeffaflığı 

sağlayacak kanıta dayalı yöntem ve tekniklerin uygulamasının yaygınlaştırılması, 

4. Uzaktan eğitime uygun birden fazla öğrenme ve yaklaşımları gerektiren öğrenme 

yöntemlerinin kullanması, 

5. Belirli zaman aralıklarında öğretim elemanı ve öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ve sürece yönelik doğrudan geribildirim alınabilmesi için toplantılar düzenlenmesi 

(çevrimiçi ve yüz-yüze), 

6. Öğrenci merkezli öğrenme yöntemleri içeren eğiticilerin eğitimi programının 

uygulanması, 
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7. Eğiticilerin dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim etkinlikleri 

gerçekleştirilmesi, 

8. Uzaktan eğitim uygulamalarında sınıf içi iletişim tekniklerinin (Öğrenci-eğitmen, 

öğrenci-öğrenci) etkin bir şekilde kullanılması, 

9. Ders materyallerinin oluşturulmasında öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından 

hazırlanan ödev, proje vb uygulamalarda etik kurallara uyulması. 

ilkeleri benimsenmiştir. 

 Uzaktan Eğitim Hedefleri 

 Üniversitemizde yaşam boyu öğrenme kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik 

yürütülen faaliyetlerin sayısını ve niteliğini artırmak, 

 Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini ve niteliğini artırmak, 

 Uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenli olarak ihtiyaçları karşılama ve kullanılabilirlik 

açısından değerlendirmek ve revize etmek, 

 Uzaktan eğitim için program talebinin değerlendirilmesi, pazarlama, uygun öğretim 

kadrosu ve personeli, fakülte ve personel gelişimi, kütüphane ve bilgi kaynakları, 

öğrenci ve akademik hizmetler ve teknoloji altyapısını içeren bir mekanizma ve çalışma 

takvimi hazırlamak, 

 Uzaktan eğitim altyapısını programların %40’ını uzaktan eğitimle verebilecek 

donanıma getirmek ve konumu korumak, 

 Uzaktan eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümünü sağlamak, 

 Uzaktan eğitimle ilgili bilgi güvenliği, etik ve sınav yönetmeliği ve uygulaması 

geliştirmek, 

 Kişisel verilerin kullanımı kanununa göre kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve 

güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, 

 Uzaktan eğitim sürecini bilgi teknolojileri ile desteklemek ve bilginin etkin bir şekilde 

kullanılması için uygulama imkânı sağlamak, 

 Farklı öğrenci gruplarına yönelik esneklik ve çeşitlilikte eğitim-öğretim sunmak, 
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 Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanması için gerekli 

altyapı ve teknolojik desteği sağlamak, 

 Öğrenci motivasyonunu ve uzaktan eğitime katılımı artırma politikaları izlemek, 

 Ölçme değerlendirme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanımını yaygınlaştırmak, 

 Farklı öğretim yöntem ve tekniklerin uzaktan eğitim sürecinde uygulanabilirliğini 

sağlamak. 

 Çeşitli sertifika programlarını açmak ve yaygınlaştırmak. 

 

 

 

 

 

 


