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Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
Uzaktan Eğitim
Politika metni;
Uzaktan Eğitim
Sürecine bakış açımızı
yansıtmak ve
üniversitemizin uzaktan
eğitim yaklaşım,
politika ve planlarını,
teknoloji ve uzaktan
eğitim sürecinin nasıl
yönetildiğine ilişkin
bilgileri paylaşmak
amacı ile
hazırlanmıştır.

SAYFA 2
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SAYFA 3

Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir
alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın süreci
kuşkusuz iş yapma biçimlerimizde değişikliklere yol
açmıştır. Yaşanan bu süreç Uzaktan Eğitim
Yaklaşımımızı daha hızlı bir biçimde hayata geçirmemizi
sağlamıştır.
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SAYFA 4

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik planında da yer verdiğimiz gibi bilişim
teknolojilerini yoğun olarak kullanarak önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinin
tamamını dijital dönüşümle bütünleştirerek daha esnek, çevik ve verimli
bir kurum olma yolunda önemli adımlar atmaktayız. Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna ulaşmada dikkate aldığı
kritik başarı faktörlerinden biri de Dijital Dönüşüme Uyum’ dur. Tüm
süreçlerin dijital dönüşüme adapte edilmesi özelinde de Eğitim-Öğretim
Ana Sürecimizde bu dönüşüme uygun yenilikçi yaklaşımların hayata
geçirilmesi ve gerekli iyileştirmeleri sürekli gözden geçirerek uzaktan
eğitim politikamızı hayata geçirmekteyiz.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geliştirdiği uygulamalı eğitim
modeli ile Türkiye’de rol model bir Üniversite olup, misyonunda evrensel
nitelikte bilim, teknoloji ve hizmet üretmeyi hedeflemektedir. Paydaş
beklentileri doğrultusunda şekillendirilen, aynı zamanda Yükseköğretim
Kurulu’nun başlatmış olduğu “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
Projesi” kapsamında desteklenen ve sürekli güncellenen eğitim-öğretim
programları yine paydaşlarının desteği ile uygulama imkânına
kavuşmaktadır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin eğitim
öğretim politikası; “Evrensel ölçütlere bağlı eğitim-öğretim hizmetlerinde
sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır”.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Politikası;
Kurumsal yetenekleri doğrultusunda tüm paydaşlarına değer katarak, EğitimÖğretim Süreçlerinin dijital dönüşüme adapte edildiği, teknolojinin uygun
yöntem ve doğru pedagojilerle kullanıldığı, öğrenci odaklı, uzaktan eğitim
sürecinde başarının sağlandığı ve bu başarıyı sürdürülebilir kılan bir üniversite
olmaktır.
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Politikasından hareketle teknoloji ve
inovasyonu temel alarak Uzaktan eğitim sürecinde de misyonunu,
vizyonunu ve stratejik planını hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu
sebeple uzaktan eğitimin tüm aktörlerini gelişen ve değişen küresel
dinamiklere göre tasarlamaya ve Uzaktan eğitim planlarımızı oluşturma ve
uygulama sürecini her durumda ve koşulda sürdürülebilir, paylaşılabilir ve
yönetilebilir bir süreç olarak tanımlayarak sürdürmeye kararlıyız.
*İş bu belgeyi tamamlayan “Teknoloji Yönetimi ve Uzaktan Eğitim Süreci" ile ilgili teknik bilgileri içeren
doküman ayrı bir belge olarak hazırlanmıştır.
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