LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ÇALIŞTAYI
(Yüksek Lisans ve Doktora Programları)
Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Lisansüstü eğitim programları çalıştayının amacı eğitim bilimleri ve alan eğitimi
konularında eğitim bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitüleri bünyelerinde
sürdürülen lisansüstü eğitimde yaşanan sorunları ve fırsatları çoklu açılardan ele
alarak tartışmaktır. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak olan görüş ve öneriler kongre
kapsamında gerçekleştirilecek olan bir ortak sunumla bütün katılımcılar ile
paylaşılarak irdelenecek ve hazırlanacak olan rapor paydaşlarla paylaşılacaktır.
Çalıştay aşağıdaki dört konu alt başlığında paralel oturumlar halinde
gerçekleştirilecek ve her bir başlıkta oluşan görüşler ise ortak bir oturumda
irdelenerek, görüş ve öneriler birleştirilerek raporlanacaktır.
Çalıştay Programı
Tarih

Saat

19 Nisan 2017

09.00-10.00

Başlık
Açılış Oturumu
Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitiminde
Lisansüstü Eğitim: Deneyimler,
Fırsatlar ve Tehditler

Koordinatör/Moderatör
Prof. Dr. Mustafa
SÖZBİLİR
(Atatürk Üniv. Eğt. Bil.
Enst. Müd.)

10.15-12.15
16.15-18.00

Paralel Oturum 1
Eğitim Fakültelerinde Yeniden
Yapılandırma ve Eğitim Bilimleri
Enstitülerinde Yaşanılan Sorunlar

Doç. Dr. Adnan
KÜÇÜKOĞLU
(Atatürk Üniv. Eğt. Bil.
Enst. Müd. Yrd.)

10.15-12.15
16.15-18.00

Paralel Oturum 2
Lisansüstü Öğretim Süreçleri ve
Karşılaşılan Sorunlar

Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT
(Atatürk Üniv. Eğt. Bil.
Enst. Yönt. Kurl. Üyesi)

10.15-12.15
16.15-18.00

Paralel Oturum 3
Lisansüstü Eğitimde Hareketlilik

Prof. Dr. Refik DİLBER
(Atatürk Üniv. Eğt. Bil.
Enst. Müd. Yrd.)

10.15-12.15
16.15-18.00

Paralel Oturum 4
Lisansüstü Eğitimde Uzaktan Eğitim
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için
Fırsatlar ve Engeller

Doç. Dr. Selçuk
KARAMAN
(Atatürk Üniv. KKEF Öğrt.
Üyesi)

18.00-19.30

Kapanış Oturumu
Genel Tartışma ve Çalıştay Ortak
Raporunun oluşturulması

Koordinatör/Moderatörler
ve Bütün Katılımcılar

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ÇALIŞTAYI
(Yüksek Lisans ve Doktora Programları)
Lisansüstü eğitim programları çalıştayının amacı eğitim bilimleri ve alan eğitimi
konularında eğitim bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitüleri bünyelerinde
sürdürülen lisansüstü eğitimde yaşanan sorunları ve fırsatları çoklu açılardan ele
alarak tartışmaktır. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak olan görüş ve öneriler kongre
kapsamında gerçekleştirilecek olan bir ortak sunumla bütün katılımcılar ile
paylaşılarak irdelenecek ve hazırlanacak olan rapor paydaşlarla paylaşılacaktır.
Çalıştay aşağıdaki dört konu alt başlığında paralel oturumlar halinde
gerçekleştirilecek ve her bir başlıkta oluşan görüşler ise ortak bir oturumda
irdelenerek, görüş ve öneriler birleştirilerek raporlanacaktır.

I.OTURUM: Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma ve Eğitim Bilimleri
Enstitülerinde Yaşanılan Sorunlar
Bilim ve teknolojideki değişmeler insan yaşamını ve insan yetiştirme sureci olarak
eğitimi doğrudan etkilemektedir. Ekonomik, sosyal kültürel birçok değişkenin etkisi
altında kalan eğitim sistemleri değişim baskısıyla karşı karşıyadır. Eğitim
süreçlerindeki değişiklikler ve yenileşme hareketleri zincirleme halinde öğretmen
yetiştiren kurumları ve onlara lisansüstü eğitim hizmeti veren enstitüleri
etkilemektedir. Bu bağlamda eğitim dünyasındaki yeni eğilimleri ve eğitim
fakültelerinin yeniden yapılandırılması girişimleri ağırlıklı olarak eğitim fakültesi
mezunlarına lisansüstü eğitim hizmeti sunan enstitülerin öğretim ve yönetim
süreçlerinin de yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Çalıştayın bu oturumunda aşağıdaki başlıkların tartışılması planlanmaktadır.
-

Lisansüstü eğitime giriş koşulları
Program açma ölçütleri
Disiplinler arası programlar
Öğretmenlik
pedagojik
formasyon
sürdürülebilirliği

eğitiminin

lisansüstü

düzeyde

II. OTURUM: Lisansüstü Öğretim Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar
Eğitim Bilimleri Enstitüleri ağırlıklı olarak eğitim fakültesi mezunlarına eğitim bilimleri,
sosyal bilimler eğitimi ve fen bilimleri eğitimi alanlarında bilimsel vizyon ve akademik
yeterlik kazandırmayı hedeflemektedir. Enstitüler bu temel misyon doğrultusunda,
evrensel bilgi birikimine dayalı bilimsel eğitim öğretim ve araştırma etkinlikleri
aracılığıyla lisansüstü düzeyde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlara duyarlı,
akademik yeterliğe sahip araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirme uğraşısı
içerisindedirler.
Çalıştayın bu oturumunda genelde enstitüler özelde ise Eğitim Bilimleri Enstitülerinin
-

Lisansüstü Dersleri ve Uygulamaları

-

Değerlendirme Süreçleri

-

Etik Konular

-

Tez Yazım Süreçleri ele alınacaktır.

III. OTURUM: Lisansüstü Eğitimde Hareketlilik
Lisansüstü eğitimin kalitesini belirleyen önemli faktörlerden birisi
öğrencilerine sağladığı ulusal ve uluslararası hareketliliktir. Bu
hareketliliğin sağlanmasında ulusal ve uluslararası alanda farklı değişim
programları bulunmaktadır (MEVLANA, YTB, UNİP, ERASMUS vb.). Bu
değişim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için
enstitülerde açılan ders içeriklerinin ve AKTS’lerin ulusal ve uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra
öğrencilere ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle destek sağlanması
da bu hareketliliği daha kolay hale getirecektir.

IV. OTURUM: Lisansüstü Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması için Fırsatlar ve Engeller
Uzaktan eğitim özellikle çalışan yetişkin bireyler için zaman ve mekân
esnekliği açısından önemli avantajlar sunar. Bu konuda bankacılık, sanayi ve eğitim
gibi bir çok sektörde hizmet içi eğitim ya da özel ders adı altında yaygınlaşan
uygulamalar dikkat çekmektedir. Bu bağlamda üniversiteler de işletme programlarıyla
(MBA) başlayan uzaktan lisansüstü eğitimlerine eğitim programlarını dâhil etmiştir.
Alan eğitiminin yanı sıra eğitim yönetimi, öğretim teknolojileri, program geliştirme gibi
konularında açılan lisansüstü eğitim programları, öğretim teknolojileri alanındaki
gelişmelerin takibi, MEB politikalarındaki değişimler ve alandaki çalışmaların
uygulamalara yansıtılması ihtiyacının karşılanması açısında önemlidir.

Bu çalıştayda farklı il, ilçe hatta köylerde görev yapan çok sayıda çalışanın
bulunduğu eğitim alanında lisansüstü programlarda uzaktan eğitim uygulamaları için
aşağıdaki başlıklarda somut ilke ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
a) Tezsiz yüksek lisans programlarının sayısının artırılması
b) Mevcut programlarda uzaktan yürütülen derslere daha çok yer verilmesi
c) Uzaktan ders işbirliklerinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması

