KURUM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK 2021 YILI MÜDEK EĞİTİMİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE KAYIT BİLGİLERİ
MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında
iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik
MÜDEK Eğitimi 2021 Mayıs ayında gerçekleştirilecektir.
Eğitimin birinci bölümü Google Classroom üzerinden asenkron olarak gerçekleştirilecek
ve 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren katılımcıların erişimine açılacaktır. Eğitimin ikinci
bölümü, Google Classroom üzerinden yapılan birinci bölümü tamamlamış katılımcılar
arasından talep eden daha kısıtlı sayıda bir katılımcı grubu ile 29 Mayıs 2021 tarihinde, soruyanıt biçiminde yürütülecek bir Zoom video-konferans oturumu biçiminde
gerçekleştirilecektir.
(a) Eğitimin Google Classroom Üzerinden Asenkron Olarak Yapılacak Olan Birinci
Bölümü:
Asenkron olarak bireysel çalışma biçimde yürütülecek olan bu bölümde sunumlar ve
uygulama çalışmaları yer alacaktır.
 Sunumlar: Google Classroom üzerinde bu amaçla oluşturulacak sanal sınıfta
MÜDEK’in tanıtımı, değerlendirme ve akreditasyon süreci, MÜDEK ölçütleri ve
özdeğerlendirme raporu hazırlanması konusunda seslendirilmiş video sunumlar ve bu
sunumların PDF formatında izleyici notları yer alacaktır. Her sunumun altında ayrıca
o sunumla ilgili MÜDEK belgelerine de yer verilecektir.
 Uygulamalar: Google Classroom’da ağırlıklı olarak ölçütlerle ilgili bazı uygulamalar
yer alacaktır. Bu uygulamaları yapan katılımcılar, uygulama ile ilgili doğru yanıt
konusunda da otomatik olarak (sistem tarafından) bilgilendirileceklerdir.
Zamanlama: Eğitimin birinci bölümünün yer aldığı Google Classoom sınıfı 1 Mayıs 2021
tarihinde katılımcıların erişimine açılacak ve iki hafta süreyle erişime açık kalacaktır.
Katılımcı sayısı sınırı: Eğitimin birinci bölümünde katılımcıların sayısı 200 kişi ile
sınırlıdır.
Kayıt: Google Classroom’a girecek kişilerin mutlaka bir gmail adresi olması gerekiyor.
Lütfen
Eğitimin
birinci
bölümüne
kayıt
için
aşağıdaki
bilgileri
mudek.calistay19@gmail.com adresine iletiniz.
 Mesaj konusu: MÜDEK 2021 Kurum Eğitimi Birinci (Asenkron) Bölümü için ön
kayıt talebi
 Mesaj içeriği.
o Birinci satır: Katılımcının Adı, Soyadı, Ünvanı, görevi
o İkinci satır: Katılımcının mensubu olduğu Üniversite, Fakülte ve Bölüm
o Üçüncü satır: gmail adresiniz
Eğitimin birinci bölümüne kayıt başvuru sırasına göre yapılacaktır. Kayıt başvurusu kabul
edilen kişilere bu amaçla oluşturduğumuz Google Classroom sınıfına erişim için gerekli şifre
ve diğer bilgiler başvuru yaptığınız gmail adresinize gönderilecektir.
Ücret: Bu eğitim ücretsiz olacaktır.
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(b) Eğitimin Video-Konferans Yöntemiyle Çevrim İçi Yapılacak Olan İkinci Bölümü:
Eğitim içeriği: Eğitimin Zoom üzerinden gerçek zamanlı olarak yapılacak olan bu
bölümünde eğitimciler katılımcıların değerlendirme süreci ile ilgili sorularını
yanıtlayacaktır. Bu video-konferans oturumu, önceden belirlenmiş birkaç bölüm halinde
düzenlenecek ve değerlendirme süreci, MÜDEK ölçütlerinin yorumlanması ve
özdeğerlendirme raporu gibi farklı konulardaki sorular tartışılacaktır.
Katılımcılar: Bu çevrim içi soru yanıt oturumuna katılabilmek için ön koşul olarak, kişinin
Google Classroom üzerinden yapılan asenkron eğitime katılmış, orada yer alan tüm
sunumları izlemiş ve tüm uygulamaları yapmış olması gerekecektir.
Katılımcı sayısı: Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı olacaktır. Bu sayı sınırlaması nedeni ile,
her bir eğitim programdan sadece 1 kişinin katılımına öncelik verilecektir.
Zamanlama: Zoom üzerinden yapılacak bu soru-yanıt oturumu 29 Mayıs 2021 Cumartesi
günü saat 14:00-16:30 arasında gerçekleştirilecektir.
Kayıt: Eğitimin ikinci bölümüne kayıt için aşağıdaki bilgileri, lütfen 17-21 Mayıs 2021
tarihleri arasında mudek.calistay19@gmail.com adresine iletiniz:
 Mesaj konusu: MÜDEK 2021 Kurum Eğitimi İkinci (Video Konferans) Bölümü
için ön kayıt talebi
 Mesaj içeriği.
o Birinci satır: Katılımcının Adı, Soyadı, Ünvanı, Görevi
o İkinci satır: Katılımcının mensubu olduğu Üniversite, Fakülte ve Bölüm
o Üçüncü satır: gmail adresiniz
o Oturum sırasında yanıtlanmasını istediğiniz sorular (en fazla 5 soru)
Eğitimin ikinci bölümüne kayıt, birinci bölümü tamamlamış kişilerden başvuru sırasına göre
yapılacaktır. Kayıt başvurusu kabul edilen kişilere bu bölümün yapılacağı Zoom oturumuna
katılım için gerekli bağlantılar ve diğer bilgiler başvuru yaptığınız gmail adresinize
gönderilecektir.
Ücret: Bu Zoom oturumuna katılım ücretsiz olacaktır.
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