e-Öğrenme Komisyonu Çalışma Esasları ve İşleyişi
1.

AMAÇ:
e-Öğrenme Komisyonunun amacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminde kaynak
paylaşma, tartışma ortamlarından yararlanma, ödev-görev ve geribildirimleri iletme,
simülasyon ve sanal hasta eğitimlerinde uygulama ve e-değerlendirme alanlarında, eöğrenmenin özelliklerinden faydalanılması, güncel gelişmelerin takibi ve uygulanması için
gerekli ortamları sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
Komisyonun ana hedefi, fakültemizde e-öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik her
türlü faaliyeti ve altyapının sağlanmasını desteklemektir.

2.

KAPSAM:
Komisyon, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki eğitim-öğretim süreçlerinin, e-öğrenme
uygulamaları ve e-destek sistemleri ile zenginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere
kurulmuştur.

3.

SORUMLULUK:
e-Öğrenme Komisyonu çalışmalarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’na karşı
sorumludur. Komisyon görevlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Öğretim
Yönergesi çerçevesinde diğer eğitim kurul ve komisyonları ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirir.

4.

İŞLEYİŞ AKIŞI:
4.1 Komisyonun oluşturulması:

Komisyon başkan ve üyeleri, Dekan tarafından üç yıllığına atanır ve süre sonunda tekrar
görevlendirilebilir. Üyeler, Temel, Dahili ve Cerrahi bölümlerinden ilgili öğretim
elemanları, uzmanlar ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcilerinden oluşturulur.
Komisyon sekretaryası, Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu şefi tarafından yürütülür.
4.2 Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Komisyonun yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak,
b) E-öğrenme faaliyetleri altyapısı için gerekli çalışma grupları ve proje ekiplerini kurmak,
üniversitenin diğer birimleri ve özel sektör ile beraber çalışarak seçilen teknolojilerin
kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak
c) E-öğrenme kapsamında altyapı ve içerikler ile ilgili standartları oluşturmak, öğretim
üyelerine içerik geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunmak ve gerekli
koordinasyonu sağlamak,
d) E-öğrenme modül ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları
almak,
e) E-öğrenme alanında araştırma ve uygulama yapacak çalışma gruplarının ve güdümlü
projelerin program, ekipman ve personel destek taleplerini değerlendirmek ve uygun
talepleri ilgili birimlere iletmek,

f)

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin E-öğrenme sistemini etkin kullanmalarını sağlamak için
eğitim etkinliklerini planlamak, koordinasyonunu sağlamak

4.3 Komisyonun çalışma düzeni:

5.



Komisyon, iki ayda bir olağan olarak toplanır. Dekan, Eğitimden Sorumlu Dekan
Yardımcısı veya Eğitim Koordinatörü komisyonun doğal üyesi olup, gereğinde
komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.



Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen ve önerilen konular çalışma programına alınır.



Komisyon, çalışmaları hakkında Dekan ve Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısını
bilgilendirir. Rapor haline getirdiği çalışma sonuçları Dekanlığa sunulur.
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