2020 Yılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
2020 yılında gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
Uzaktan Eğitim Merkezi olarak pandemi öncesinde 7 önlisans ve 1 lisans tamamlama
programı ile fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve işletme enstitülerinde
yürütülmekte olan toplam 18 yüksek lisans programlarına destek verilmekteydi. Bunun
yanında birçok işbirliği projesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede elde edilmiş tecrübelerle
pandemi sürecine kolaylıkla uyum sağlanmıştır. Pandemiden önce yaklaşık 6.800
öğrenciye hizmet verilirken 23.03.2020 tarihinden itibaren öğretim elemanlarının
öğrencilerle canlı ders aracılığıyla etkileşimli bir yol izlemiştir ve bu süresince sadece
Sakarya Üniversitesinde yaklaşık 53.000 öğrenciye eğitim desteğini sağlayarak
derslerin tamamını eşzamanlı (senkron) olarak veren çok az sayıda üniversiteden biri
olmuştur. Resim 1’de görüldüğü üzere 2019-2020 Güz dönemine ilişkin aktiviteler yer
almaktadır. Ölçme değerlendirme sisteminde yer alan online sınavlar çoktan seçmeli,
doğru/yanlış ve açık uçlu sorular olarak karşımıza çıkmaktadır, online ödev ise uzun
süreli ve kısa süreli ödev olarak gerçekleştirilmektedir.

Resim – 1. 2019-2020 Güz Dönemi Aktiviteleri
2020-2021 Güz yarıyılı içinde gerçekleştirilen acil eylem planları daha da geliştirilerek
2019-2020 Yaz Öğretimimde problemsiz bir şekilde tamamlanmıştır. Bunun yanında

Sakarya Üniversitesi ile işbirliği yapmakta olan İzmir Bakırçay Üniversitesi, pandemi
döneminde üniversitemizin geliştirmiş olduğu yazılım (SAUPORT) vasıtasıyla ders
dokümanlarını ekleme, canlı ders yapma, ölçme ve değerlendirme fırsatında
bulmuştur. Bu süreçte hem öğrenci hem de öğretim elemanına platform desteği
verilmiştir. Ortak dersler kapsamında yer alan 5i dersleri ise tamamen üniversitemiz
tarafından karşılanmıştır. Diğer bir paydaş ise Sakarya Üniversitesi Vakfı Kolejidir.
Kolej bünyesinde eğitim görmekte olan lise öğrencileri yine SAUPORT platformu
imkanlarından yararlandırılarak eğitim-öğretimlerini devam ettirmektedir.

Bahar dönemi sonrası yaz öğretimi de tamamen uzaktan eğitim yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Yaz öğretiminde 558 ders açılmış ve bu derslerde toplam 7088
sanal sınıf gerçekleştirilmiştir. Açılan bu derslere Sakarya Üniversitesinde öğrenim
gören 15021 ve Üniversitemiz dışından toplam 14886 öğrenci kayıt olmuştur.

Yine Üniversitemizde 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı uzaktan eğitimle
gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan öğretim
süreci içerisinde Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim faaliyetlerine
devam eden 51536 öğrenci uzaktan eğitimle devam etmektedir. Güz yarıyılında hafta
içi günlük 800 ile 1350 arasında sanal sınıf gerçekleştirilmektedir. Bu oturumların
günlük 28000 ile 43000 arasında katılımcısı bulunmaktadır. Bu veriler bütüncül
incelendiğinde haftalık 5788, 8 haftalık süreçte 50000’in üzerinde sanal sınıf
gerçekleştirilmiştir. Haftalık yaklaşık 184000 katılımcının olduğu bir süreç yürütülmeye
devam etmektedir.
Pandemi süresinde Sakarya Üniversitesi olarak öğrenci ve öğretim üyelerine eğitimin
işleyişi konusunda destek verilmiştir.
Öğretim Üyelerine yönelik destekler;


Telefon destek hattı



Bilgi sistemi video yardım dokümanları



Bilgi sistemi akış diyagramları



Sanal sınıf yardımcı dokümanları (video-doküman)



Sanal sınıf kullanımına yönelik çevrimiçi eğitimler



Eğitim materyali hazırlama yardımcı dokümanları



Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitimde materyal hazırlama eğitimleri



Uzaktan eğitim hazırbulunuşluğunu arttırmaya yönelik çevrimiçi eğitimler

Öğrencilere yönelik destekler;


Telefon destek hattı



Öğrenci bilgi sistemi video yardım dokümanları



Öğrenci bilgi sistemi akış diyagramları



Sanal sınıf yardım dokümanları (video-doküman)



Öğrenci desteği birim sorumluları çevrimiçi eğitimleri



Öğrenci destek grupları – facebook (birim bazlı)



Uzaktan eğitim hazırbulunuşluğunu arttırmaya yönelik çevrimiçi
eğitimler

Uzaktan Eğitim Değerlendirme Süreci online sınav (esinav.sakarya.edu.tr) ve online
ödev olarak SABİS platformundan yürütülmektedir. Bunların yanında Online Sözlü
Sınavlar SABİS üzerinden (Perculus v2, Perculus+; Adobe Connect) ya da güvenli
online yazılımlardan biri üzerinden kayıt altına alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu
faaliyetlerin

yürütümünde

merkezimiz

öğrenci

ve

öğretim

üyelerine

destek

sağlamaktadır.
Ayrıca 2018 yılında, küresel salgın gündemimize girmeden yaklaşık iki yıl önce, YÖK
uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlatmıştır. “Yükseköğretimde Dijital
Dönüşüm” adı verilen bu proje kapsamında, pandemi sürecinde Sakarya
Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK
koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitenin hizmetine
sunulmuştur.

