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Amaç, Dayanak ve Kapsam
Amaç
Madde 1 - Bu usul ve esasların amacı Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Sınıfı Programında kullanılan ders materyallerinin değerlendirilmesi süreç
ve işlemlerine ilişkin ilkeleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve
18.09.2012 tarih ve 17/3 sayılı Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesine dayalı
olarak düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 3 - Bu usul ve esaslar, ders materyallerini değerlendirme süreç ve işlemlerine
ilişkin uygulamaları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Madde 4 - Bu usul ve esaslarda yer alan terimlerden;
Ders Materyali: Basılı, görsel, işitsel ve dijital materyalleri,
Geri bildirim formu: Ders materyallerinin değerlendirilmesi amacıyla öğretim
elemanları tarafından doldurulmak üzere hazırlanmış olan formu ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Değerlendirme Süreç ve İşlemleri
Madde 5 - Ders materyali değerlendirmenin amacı, Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı kapsamında kullanılan ders materyallerinin programa
uygunluğunun değerlendirilerek gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu yolla eğitim ve
öğretimin niteliğini geliştirmektir.

Madde 6 - Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ders materyalleri
değerlendirme işlemi aşağıda ifade edilen şekilde yapılmaktadır:
a) Öğretim elemanlarından oluşan bir komisyon, ders materyallerinin güncellenmesi
amacıyla İngilizce Hazırlık Programı hedeflerine uygun materyal seçimi yapar.
b) Bu materyallerin sınıflarda kullanılacağı ilk yıl, pilot uygulama dönemi olarak kabul
edilir.
c) Bu dönem içinde, öğretim elemanlarından materyallerle ilgili gözlem ve izlenimlerini
not almaları istenir.
d) Her yarıyılda üç defa yapılan ders koordinasyonu toplantıları öncesinde ders
materyalleri değerlendirme geri bildirim formları öğretim elemanlarına elektronik
posta yoluyla gönderilir.
e) Toplantıda, yeni ders materyalleri ile ilgili öğretim elemanlarının gözlem ve
izlenimleri geri bildirim formu içeriği üzerinden ele alınır.
f) Yılın son toplantısından önce gönderilen son geri bildirim formu öğretim elemanlarına
yıllık bir değerlendirme yapma imkânı sağlar. Buna göre, pilot uygulaması yapılan
ders materyalleri ile ilgili nihai karara varılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 10 – Bu usul ve esaslara ilişkin hükümler, Ege Üniversitesi Senatosu
tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bu usul ve esaslara ilişkin hükümleri, Ege Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokul müdürü yürütür.
(Ege Üniversitesi Senatosunun_______________tarih ve ___________sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.)

