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Danışman Kurulu Raporlan
(2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı)
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||.l 1.2020 tarihli ve 228870l 5-050.03/0000l 517233 sayılı yazı.

Üniversitemiz "Ögrenci Danışmanlrğ Yönergesi''nin 8/2. maddesi gereğince
2019,2020 Eğitim-ÖğTetim Yılı Gi,iz ve Bahar yan yıllarını kapsayan
Btıliimtımtız öğenci
danışmanları ve temsilcilerin kahlımıyla l8 kasım 2020 tarihinde
online gerçekleşıirilen
toplantıya ait Danışmanlar Kurulu raporları ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Doç.Dr. Muzaffer Ptnar BABANOĞLU
Bölüm Başkanı

Ek: Danışmanlar Toplanhsı Tutanak

Adres: Yenişeh ir KamPüsü Eğit|m

Ayrıntüll bilgi için:0]24]4l28l5

Fatültesi
E_posla: duy8ulane.@mcrsin.edu.İr

Fa*

Telefon: +90 42016

+90 03243412823

Elektronik ağ:www.mersin.edu.tİ

Evmkın e-imzalı suretine https:/^üww.fu tkiye,]gov.trlmeİ§inuni-ebys
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu' na uygıın
olarak

@
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adresinden a957Mf4-68b G4a58-94bc-c4bü62a365
5 kodu ile erişebiliİsiniz.

Güveıli Elekrooik imza ile imzalanmıştıı
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Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Sınıf Danışmanları Toplantısı
|8.II.202O tarihinde saat 15:00'da yapılan İngilizce Öğretmenliği bölümü sınıf danışman|arı
toplantısına 4. Sınıf danışmanı Ögr. Gör. Dr. Kerim Ünal, 3. Sınıf danışmanı Ögr. Gör. Firdevs
Ulaş, 2. Sınıf danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gökhan Ulum ve 1. Sınıf danışmanı Arş, Gör. Dr.
Tuçe Öztürk Karataş kattlmıştır.

Toplantıda öğrencilerin dile getirdiği sorunlar ve olası çözüm önerileri konuşulmuştur.
Öğrenciler tarafından dile getirilen sorunIar söyledir:
o uE kapsamında çok fazla ödev verildiği ve teslim sürelerinin kısa olduğu, buna ek olarak
bazı derslerde haftada iki ya da üç farklı ödev verildiği,

ı
o
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Ders sayısının çok fazla olduğu,

Haftalık ödevler yerine sadece vize ve final ödevlerinin olması
Alt yapI problemini çözemeyen öğrencilerin bulunması

Ayrıca, öğrencilerin Erasmus öğrenci değişimi hakkında bilgiIendirme istedikleri de
vurgulanmıştır.
Danışmanlar,
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Ödevlerin çok verilmesi konusunda, her derste haftalık olarak sadece bir ödevin
verilmesini önermişleridir.
Ders sayısının fazlalığı konusunda ise, uE döneminde bazı öğrencilerin not yükseltmek
için bazı öğrencilerin ise üstten dersler aldıklarını ve zorlandıklarını vu rgulamışlardır.
sıstemin de buna engel olmadığlnl ifade etmişlerdir.
Haftalık ödevler yerine sadece vize ve final için ödevlerin olması konusunda ise,

öğrencinin değerlendirilmesi konusunda yetersiz olacağı görüşü öne çıkmıştır,
Alt yapI konusunda ise öğrencilerin bu sorunu bir şekilde çözmeleri gerektiği ve bu
konuda yapı|abilecek bir şeyin olmadığı ifade edilmiştir,
Erasmus konusunda ise, öğrencilerin katılacağı bir toplantının yapılmasının uygun
olacağını vurgulamışlardır.

Toplantı Linki : İneilizce Ö ğretmenli ği Bölümü
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