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BAŞKANDAN
COVİD-19 PANDEMİSİ VE SONRASINDA
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON

Covid-19 Pandemisi insanlık tarihinin en trajik
olaylarından biridir. Küresel bir tsunami gibi
bütün insanlığı etkileyen bir afet olan bu
pandemi, bir başka açıdan da her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da bir turnusol kâğıdı işlevi
görmüştür. Kendi eserimiz olan şeyleri zaman
içinde değiştirilemez bir külte dönüştürdüğümüz
gerçeğini yüzümüze haykıran pandemi; Sanayi Devrimi’nin felsefi ve
kuramsal mirası olan mevcut örgün eğitimi derin bir sorgulama
mecrasına sokmuştur. Teknolojik okuryazarlıktaki yetersizliğimiz Bilgi
Çağı’nın söylemde kaldığını âdeta tescil etmiştir. Pandemi sonrası
dönemde kaybedenler arasında yer almak istemeyen ülkeler bu krizi,
değişim ve yeniden yapılanma fırsatına dönüştürmeye başlamıştır.
Statükoya tutsak olanlar kaybetmeye mahkûmdur. Yükseköğretim bu
yeniden yapılanmanın lokomotifi olmalıdır. Hiç kuşkusuz kalite
güvencesi ve akreditasyon bu süreçte hayati bir rol oynayacaktır.
Mevlâna Celâlettin Rumi’nin şu dizeleri yüzyıllar öncesinden bize
sürekliliğin değişimden geçtiğini işaret etmektedir:
Dünle gitti cancağzım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...
Saygılarımla.
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı

2019-2020 DÖNEMİ AKREDITASYON TOPLANTISI
YAPILDI
EPDAD Akreditasyon Kurulu (EFAK) 2019-2020 değerlendirme
döneminin son toplantısını 15 Mayıs Cuma günü Google Meet
üzerinden online olarak yaptı. EFAK Başkanı Prof. Dr. Dinçay
Köksal’ın başkanlığında yapılan toplantıya EPDAD Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, kurulun akademisyen
üyeleri, KALDER, öğretmenlik meslek ve sektör temsilcileri
katıldı. Küresel pandemi tehdidi dolayısıyla EFAK ilk kez etoplantı yöntemini kullandı. Prof. Öztürk, yaptığı selamlama
konuşmasında program değerlendirme ve akreditasyon
sürecinde objektiflik ve kanıta dayalılık gibi ilkelere uygunluk
oranını yükseltmek amacıyla alınan önlemleri anlattı. Prof.
Köksal ise toplantı programı ve izlenecek yöntem konusunda
bilgi verdi.
Devamı >>

ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI

EPDAD Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Ortadoğu ve
Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Ajansları Ağı
(CEENQA)’ya tam üye oldu.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI
EPDAD’ ın YÖKAK ve ESG Ölçütlerini karşılaması için
komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla Kalite
Komisyonu EPDAD’ın İç Kalite Güvence Sisteminin
iyileştirilmesi, Standartlar Komisyonu standartların
güncelleştirilmesi, Uzaktan Öğretim Komisyonu ise yeni
dönemde eğitimlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir.

PANDEMİ SÜRECİNDE AKREDİTASYON
FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
EPDAD tarafından 2-3 Haziran 2020 tarihlerinde “Pandemi
sürecinde EPDAD akreditasyon faaliyetleri bilgilendirme
toplantısı” Google Meet video konferans aracılığıyla iki
oturumda gerçekleştirildi. EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Cemil ÖZTÜRK’ün moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya
Uzaktan Öğretim Komisyonu üyeleri de katıldı. Toplantıda
2019-20 değerlendirme döneminde başvuran ve Covid-19
pandemisi dolayısıyla saha ziyareti tamamlanamayan
programları yürüten fakültelerin dekanları ile 2020-21
değerlendirme döneminde akreditasyon başvurusunda
bulunan ve henüz öz değerlendirme raporlarını teslim
edemeyen programları yürüten eğitim fakültelerinin dekanları
ile durum analizi yapıldı ve yarım kalan süreçlerin
tamamlanması için görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda
dünyada benzer süreçlerde üretilen çözüm yolları üzerinde
duruldu. Türkiye’de Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılan düzenlemelere değinildi ve EPDAD’ın bütün
bunlar ışığında geliştirdiği projeksiyon ve yol haritası hakkında
bilgi verildi. Dekanlar fakültelerinde pandemi dolayısıyla karşı
karşıya kaldıkları sorunlar ve ürettikleri çözümler hakkında
paylaşımlarda bulundu.
Bunların yanı sıra EPDAD uzaktan öğretim komisyonu yakın ve
uzun vadeli uzaktan öğretim uygulamaları ve akreditasyon
sürecinin yeniden yapılandırması ile ilgili çalışmaları hakkında
dekanları bilgilendirdi. Dekanlar alternatif senaryolar
konusunda görüşlerini açıkladı.

EPDAD 2019-2020 Dönemi Güncel Akreditasyon
Listesi Yayınlandı
EPDAD 2019-2020 değerlendirme döneminde başvuran 24
fakülteden 58 programın akreditasyon süreçlerini
tamamlamıştır. Bu programlardan 56 tanesi akredite edilmiş
ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Ancak bu dönemde
COVİD-19 Pandemisi dolayısıyla 4 fakülteden 7 programın saha
ziyareti gerçekleştirilememiştir. Bu fakültelerin saha ziyaretleri
ile ilgili yöntem ve takvim; YÖK ve YÖKAK tarafından alınacak
kararlar çerçevesinde söz konusu kurumlar ile iş birliği içinde
belirlenecektir.
Devamı >>

AKREDİTASYON HABERLERİ
Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu
Öğrenci Temsilcilerine Yönelik Çevrimiçi
Konferans Serisi Düzenledi
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu
tarafından, yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan
öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine
katılımını sağlamak ve kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere
“Kalite Elçisi Öğrenciler Buluşuyor” isimli çevrimiçi etkileşimli
konferans (webinar) serisi 22 Mayıs-12 Haziran 2020 tarihleri
arasında gerçekleştirildi
Devamı >>

YÖKAK, ABD Yüksek Öğretim Akreditasyon
Kurulu / Uluslararası Kalite Grubu’na (CIQG) Üye
Oldu
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) Amerikan
Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu (CHEA) tarafından 20192020 ve 2020-2021 dönemleri için Uluslararası Kalite Grubu’na
(CIQG) üye olarak kabul edildi.
Devamı >>

EPDAD

SOSYAL MEDYA

Sosyal Medyada “Biz”
Bu bölümde sosyal medya hesaplarında #EPDAD başlık
etiketiyle yapılan paylaşımlara yer verilecektir.
Paylaşımlarınızın bültende yayımlanmasını istiyorsanız sosyal
medya hesaplarınızda #EPDAD başlık etiketiyle paylaşım
yapabilirsiniz

