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4  Günümüz pedagojik pratiği bağlamında 
kendi pratiklerini eleştirel bir şekilde yansıt-
mak ve ortaya koyduğu değişikliklerin etkisini 
değerlendirerek, bunu hem öğrencilerine hem 
de yetkililere sunma becerisi

5  Sürekli mesleki gelişim için yapılandırılmış 
bir plan geliştirmek ve uygulamak ve sonu-
cunda, sürekli gündemde olan öğretme ve 
öğrenme sorunlarının çözümünde uzman 
olmak

Programın Yapısı ve İçerİğİ
Program her biri 6 hafta (haftada 3 ders 
saati) sürecek üç modülden oluşmaktadır. 

Modül 1: Yükseköğretimde Öğretim ve Öğren-
menin Temelleri

Modül 2: Ders Tasarımı ve Ders Vermenin 
İlkeleri

Modül 3: Öğretme ve Ölçme Kalitesi

Her bir modül için yüz yüze dersler hafta içi 
veya hafta sonu bir öğleden sonra 
gerçekleştirilir. Buna ek olarak hafta içerisinde 
öğretim pratikleri akran gruplarıyla (peer 
observation) karşılıklı olarak gözlenir ve 
değerlendirilir. Tüm bu çalışmalarda ayrıca 
mentörler tarafından mesleki danışmanlık ve 
destek sağlanır.

Her bir modülün sonunda yapılan değerlendir-
meler ve yazılan kişisel raporlar kümülatif 
olarak Yüksek Öğretim Akademisi Üyeliği için 
yapılan başvuruyu oluşturur.

Ayrıntılı bilgiler, BÖÖA-HEA Eğitim 
Kitapçıklarında bulunmaktadır. Bu kitapçıklar, 
katılımcılara ücretsiz olarak diğer öğrenme 
kaynakları ile (kitap, CD veya link olarak) 
birlikte verilecektir.

HEA-FELLOW / UKPSF ÇERÇEVESİ
Yükseköğretimde öğretim ve öğrenmenin 
desteklenmesine yönelik Birleşik Krallık Mesleki 
Standartlar Çerçevesi - 2011
(UKPSF-The UK Professional Standards Framework for teaching 
and support learning in higher education 2011)

Çerçevenin Amaçları:

1  Öğretim ve öğrenmeyi desteklemekle 
ilişikli personelin başlangıçtaki ve süregelen 
mesleki gelişimini destekler

2  Çeşitli akademik ve /veya mesleki ortam-
larda yaratıcılık, yenilikçilik ve sürekli gelişim 
aracılığıyla öğretim ve öğrenme için dinamik 
yaklaşımları teşvik eder

3  Öğrencilere ve diğer paydaşlara, persone-
lin ve kurumların öğretime ve öğrencilerin 
öğrenmesine kattığı profesyonelliği sergiler

4  Öğrencinin öğrenmesini destekleyen ve 
buna zemin oluşturan öğretim, öğrenme, 
ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 
çeşitliliğini ve kalitesini tanır

BAŞVURU VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
halecelik@beykent.edu.tr adresine
bir CV gönderilmesi rica olunur.

Tel: 444 19 97

EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR!

HEA-FELLOW TANIMLARI

Beykent Üniversitesi,
İngiltere Higher Education 
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tarafından UKPSF ölçütlerinde 

yükseköğretim pedagojisi 
eğitimi ve HEA-FELLOW 
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5  Çoğu zaman araştırma ve / veya yönetim faali-
yetlerini de kapsayabilecek daha geniş sorumluluk-
ların bir parçası olarak, öğretim ve öğrenmeyi 
desteklemeye yönelik kalite geliştirme yaklaşım-
larında, bireylerin ve kurumların resmikabul görme-
lerini (akredite olmalarını) kolaylaştırır

Çerçevenin Boyutları:

Üye
(HEA FELLOW)

instagram/BeykentUnvfacebook.com/BeykentUnv twitter.com/BeykentUnv
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İngiltere Yükseköğretim Akademisi 
(HEA/Advance HE) akreditasyonu ile 
Birleşik Krallık Yükseköğretimde 
Öğretme ve Öğretmeyi Destekleme 
Meslek Standartları Çerçevesi 
(UKPSF) onaylıdır.

    Yükseköğretimde
Öğretme ve Öğrenme
Meslek Sertifikası

Yüksek Öğretim Akademisi (HEA/Advance 
HE) İngiltere’de Universities-UK ve GuildHE 
tarafından kurulmuş Öğretim Elemanı 
Pedagojik Formasyon Programlarına 
UKPSF ölçütleri ile akreditasyon ve 
sertifikasyon veren tek yetkili kuruluştur. 
Bugüne kadar HEA’nın 90.000’i Birleşik 
Krallık’ta olmak üzere 100.000’i aşkın 
sertifikalı üyesi bulunmaktadır. Üyelik 
uluslararası tanınırlığa sahiptir.

https://www.heacademy.ac.uk/about-us/advance-he 
https://www.advance-he.ac.uk/

    Ömür Boyu İngiltere
Yükseköğretim
Akademisi Üyeliği
(FELLOW OF HEA-FHEA)

EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER 
KATILIYOR?

· Akademik kariyer yapmak isteyen doktora 
öğrencileri ve araştırma görevlileri

· Yeni nesillere öğretmeyi öğrenmek isteyen 
öğretim üyeleri

· Uluslararası bakış açısına sahip olmak isteyen 
öğretim üye ve elemanları

· Akademik Pedagoji Deneyimi (APD) ve FHEA 
akademik unvanı kazanmak isteyen tüm 
öğretim elemanları

· İngiltere’de ve Avrupa’da akademik istihdam 
imkanı ve sertifikasyonu kazanmak isteyen 
öğretim üye ve elemanları

· Öğretme ve ölçme değerlendirme pratiklerine 
yeni ve güncel yaklaşımlar eklemek isteyen 
öğretim üye ve elemanları

· Kalite güvencesi ve akreditasyon süreç ve 
sistemlerini kavramak ve uygulamak isteyenler 
üniversite yetkilileri veya çalışanları

· Öğretim elemanının sınıf içi kalitesini güncel ve 
teknolojik öğretme becerisine yükseltmek 
isteyen tüm üniversitelerin ilgili ve yetkilileri

· Öğretim elemanlarının İngiltere’nin tek 
akademik pedagoji unvanı (FHEA) veren 
HEA/Advance HE’den uluslararası tanınırlık 
almasını isteyen üniversite yöneticileri

Birleşik Krallık Yükseköğretimde Öğretme ve Öğretmeyi 
Destekleme Meslek Standartları Çerçevesi’ni (UKPSF)
oluşturan kuruluşlar: https://proda.heacademy.ac.uk/ukpsf

BÖÖA EĞİTİMİ VE PEDAGOJİK SINIF 
İÇİ FAALİYET GÖZLEMİ İLE 
ALINACAK HEA FELLOW (FHEA) 
UNVANI NE KAZANDIRACAK? 
Ömür boyu sahip olunacak, uluslararası 
akademik tanınırlığa sahip İngiltere’nin en 
prestijli akademik öğretme kalite ve yeterlilik 
unvanlarından biri olan HEA Fellow (FHEA) 
unvanı

Devlet üniversitelerinde uygulanan akademik 
teşvik puanı (Ödül ve sertifika kategorilerinde)

İngiltere’de (Birleşik Krallık’ta) üniversitelerde iş 
bulma olanağı 

Profesörlük, doçentlik, doktor öğretim görevlisi 
için hazırlanan dosyalarda gerekli olan 
akademik faaliyet puanı 

Üniversitelere, YÖK-YKK tarafından 
yükseköğretim kurumlarının kalite 
denetimlerinde değerlendirilebilecek uluslararası 
akademik unvanlı öğretim üyelerinden oluşan 
bir kadronun sağlayacağı kalite düzeyini 
karşılamak

Üniversitelere YÖK-YKK denetimlerinde meslek 
içi eğitim kategorilerinde başarı ölçütünü 
karşılamak 

Eğİtİmlerİn süresİ ve yerlerİ: 
Beykent Üniversitesi Ayazağa, Taksim ve 
Büyükçekmece yerleşkelerinde eğitimler ve 
sertifikasyon süreci haftada 3 saat 6’şar haftalık 
3 sömestre’de bitecek.

Katılım bedelİ ve eğİtİm dİlİ:  
Eğitim programına katılım 3250 TL; sertifika 
bedeli 300 paund’tur. Eğitim dili tercihe göre 
Türkçe veya İngilizce’dir.

Katılımcılar ne kazanacaklar? 
HEA tarafından eğitilmiş öğretim üyesi 
eğitmenler tarafından verilecek dersler 
(modüller) ve UK-HEA/Advance HE tarafından 
uygulanan UKPSF ölçütlerinde değerlendirilecek 
yansıtıcı pedagojik faaliyetlerin onaylanması 
sonunda, katılımcılar başta İngiltere olmak üzere 
tüm dünyada geçerli olan ve akademik işe 
alımlarda şartlardan biri olarak kabul gören;

Bu unvanın Eşsiz bir pedagojik sınıf içi öğretme 
ve öğrenme çıktılarının ölçüm ve 
değerlendirilmesi deneyimi kazanacaklar,

BÖÖA-HEA’nın gelecekteki programlarında 
eğitmen, mentor, değerlendirici (assessor) olma 
olanağına kavuşacaklar,

Yeni nesillere teknolojik eğitim verebilecekler,

Beykent, Doğuş üniversiteleri ve İzmir Kavram 
MYO’da akademik eleman olarak görev almak 
önceliğine sahip olacaklardır.

Katılımcılar, atölye tarzında öğretme, öğrenme, 
öğrenmeyi destekleme ve ölçme değerlendirme 
konularındaki derslerde bireysel deneyimleri ile 
güncel sınıf içi yaklaşımlar geliştireceklerdir.

Programın Amaçları
Program, katılımcıların aşağıdaki konularda 
yetkinleşmesini sağlamak amacıyla 
oluşturulmuştur:

Tüm katılımcılara doğrudan katılım yoluyla 
(workshop) öğrencilerine etkili ve ödüllendirici 
bir öğrenme deneyimi yaşatacak ve 
kazandıracak yaklaşımlar geliştirme.

Öğretme, öğrenmeyi destekleme ve ölçme 
değerlendirme konularında katılımcıların o 
zamana kadar uyguladıkları kendi özgün 
yaklaşımlarının eleştirel olarak 
değerlendirilmesinin tekniklerini öğrenme ve 
geliştirme.

Yükseköğretimde pedagojik uygulama ile ilgili 
mevcut teori ve modellerin ne yolla kendi 
uygulamalarını zenginleştireceğini ve 
geliştireceğini keşfetme.
Katılımcıların, yansıtıcı öğrenme uygulamalarına 
katılarak, kişisel öğrenme pratiğine yenilikçi 
yaklaşımları adapte etmesini sağlamak.

Öğretim uygulamalarının değerlendirmesi, 
yansıtılması ve paylaşılması faaliyetlerini 
bireysel olarak ve gruplar içerisinde 
gerçekleştirme pratiği oluşturmak. 

Öğrenenlerin farklı ihtiyaçları için öğrenme, 
öğretim ve ölçme konularında sağlam akademik 
uygulamaları güçlendirecek eğitimsel, etik ve 
mesleki değerler geliştirmek.

Daha geniş yükseköğretim topluluğu ve 
uluslararası yükseköğretim sektöründe ortaya 
çıkan kalite güvencesi ve geliştirilmesinde farklı 
süreç ve uygulamalar konularında yeni bakış 
açılarına sahip olmak.

Programın Öğrenme 
Kazanımları
Programın sonunda katılımcılar aşağıdakileri 
konularda yeterlilik sahibi olacaklardır:

1  Kendi öğretim alanında, öğretim ve ölçme 
değerlendirme yoluyla öğrenmenin nasıl zengin-
leştirildiğini yetkili ve değerlendirici kurullara 
göstermek

2  Öğretme, öğrenme ve ölçme değerlendir-
menin planlanmasını, sunulmasını ve değer-
lendirilmesini sağlamak ve / veya geliştirmek 
için bir dizi metodu tanımlamak ve eleştirel bir 
şekilde değerlendirerek uygulamak 

3  Uygulamaları güçlendirmeye ve etki oluştur-
maya kanıt teşkil etmek üzere yükseköğretim 
teorileri, modelleri, öğretim ve öğrenme kavram-
ları üzerinde uzman olmak

Öğretİm Üyesİ Yetİştİrme ve
Gelİştİrme Programı NE
KAZANDIRIYOR?

İngiltere Yükseköğretim Akademisi Birleşik Krallık Yükseköğretim Sendikası

Kuzey İrlanda Ekonomi Bakanlığı Birleşik Krallık Üniversiteler Birliği

İskoçya Yükseköğretim Fon Konseyi İngilete Yükseköğretim Fon Konseyi

İngiltere Ulusal Öğrenciler Birliği WalesYükseköğretim Fon Konseyi


