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The Impact Rankings 2020

HABERLER
Üniversitenin akreditasyonlu program sayısı artıyor

15 EYLÜL

2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası bağımsız akreditasyon
kuruluşlarının değerlendirmeleri sonucu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(UBYO) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nün akredite
edilmesiyle uluslararası akreditasyona sahip program sayısının 63’ye
yükseldiğini açıkladı.
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü hakkında bilgi veren
ve mezunlarının kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere iletişimin
gerçekleştiği hemen her yerde çalışma imkânına sahip olduğunu ifade eden
UBYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Yönetmen, gazeteci, kurgu
yönetmeni, kameraman, muhabir, senarist, spiker, editör, araştırmacı yazar ve
eleştirmen gibi pek çok unvanla çalışabilirler” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Psikiyatristten gençlere ‘rol model’ uyarısı

16 EYLÜL

2020

Gençlere rol model uyarısında bulunan Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci,
“Rol model olarak alınan kişi, onu rol model olarak alan kişi tarafından
yaşam şeklinden tutun, yeme düzenine kadar taklit edilmektedir” dedi.
Özellikle Güney Kore kökenli “K-Pop” olarak adlandırılan müzik gruplarının
imaj ve yaşam tarzlarının oluşturduğu akımın fenomenlerinin genç nüfus
tarafından idol olarak kabul edildiğini ve sembolleştirildiğini belirten İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Farklı müzik
kültürleri ile karşılaşıyor olmak elbette yaşamlarımızı renklendiriyor olmakla
birlikte bu kültürlerin alt yapısında yer alan dünyalar da bizleri, özellikle genç
nüfusu etkileyebiliyor. Günümüz dünyasında davranışlar, konuşma biçimleri,
saç modelleri, kıyafet tasarımları, ilişkiler ve iletişim şekilleri, popüler hale gelen bu kültürlere göre şekilleniyor” dedi.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

Üniversite adayları için ek tercihler başladı

17 EYLÜL

2020

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye
yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihler başladı. Boş kalan kontenjanlar için
başvurular 17 – 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar boş kalan 57 bin
kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için tercihlerde bulunacak. Kimlerin
ek tercih başvurusu yapabileceği hakkında bilgiler veren Rehberlik Uzmanı
Elif Aluç Gülşen, “Merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına
yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2020-YKS’de özel yetenek sınavı ile bir
yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için
tercih yapabilirler” dedi.
“24 TERCİH HAKKI VAR”
Ek Yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç
Gülşen, “Ek yerleştirme işleminde bulunacak aday 24 tercihi geçmemek şartıyla istediği sayıda tercih yapabilir. Oluşturacağınız
tercih listesinde program kodlarını doğru yazdığınızdan emin olun. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir
programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu nedenle en çok yerleşmek istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme göre tercih
listenizi oluşturun” diye konuştu.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz
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Lezzetli balık için doğru zaman ve doğru pişirme şart

18 EYLÜL

2020

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tüketiminde dikkat edilmesi
gereken hususlara değinen Aşçılık Programı Öğr. Gör. Levent Demirçakmak
balığın lezzetini en iyi şekilde alabilmek için doğru teknikle pişirilmesi
gerektiğine vurgu yaptı. Demirçakmak, “Balığın farklı zamanlarında
farklı yöntemlerle pişirilme yapılması gerekiyor aksi takdirde insanları su
ürünlerinden soğutabiliriz” dedi.
15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından balık sezonu
da kısa süre önce açıldı. Sezonun açılması ‘balık satın alırken nelere
dikkat etmeliyiz’, ‘hangi çeşidini tüketmek daha yararlı’ ve ‘nasıl pişirilmeli’
sorularını da beraberinde getirdi. Balık tüketiminin püf noktalarına yönelik
bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Programı Öğr. Gör. ve Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği Başkanı
Levent Demirçakmak da konuyla alakalı olarak özellikle balıkların farklı zaman dilimlerinde farklı yöntemlerle pişirilmesi
gerektiğini anlattı.
Haberin devamı için www.gelisim.edu.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

www.gelisim.edu.tr

0 212 422 70 00

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK ÜNİVERSİTE BÜLTENİ
14 EYLÜL - 18 EYLÜL 2020 - CİLT 4 / SAYI 31

İGUZEB

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uzaktan Eğitim
COVID-19 sebebiyle, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda üniversitelerde
uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 2016 yılından bu yana
faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Birimi (İGUZEB) gerek teknik altyapısı, gerek deneyimiyle bu
süreçte öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını verimli bir şekilde devam ettirmek adına tam kapasite
çalışmaktadır.
İGUZEB, uzaktan eğitimin öğrenci merkezli, zaman ve mekandan bağımsız yaşam boyu ve sınırsız
öğrenme bilincini amaç edinerek; bu kapsamda öğretim elemanlarımızın bilgi ve tecrübelerinin uzaktan
eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla uluslararası e-öğrenme standartlarında kalite seviyesine
çıkarmayı kendine vizyon edinmiştir. Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan
mevcut ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına gerekli teknik desteği sunarak e-öğrenme
temeline dayanan teknolojilerle dijital içerik geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemiyle derslerini
takip edebilmekte, öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanmış video, ders notu, çalışma
soruları vb. ders içeriklerine dijital altyapı desteğiyle erişebilmektedirler. Aynı sistemde ödevlerini
görüntüleyebilir ve yapmış oldukları ödevlerini sistem aracılığıyla hocalarına ulaştırabilmektedirler.
Canlı derslere katılıp hocalarıyla eşzamanlı iletişim kurma imkânı ve daha sonra ders tekrarını izleme
olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına çevrimiçi ortamda giriş
yapmaktadır. Sınav sisteminde sorular ve süre bu altyapıya uygun olarak titizlikle hazırlanmıştır.
Bütün bu materyallere internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan erişim
sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin süreçle ilgili herhangi bir sorusu olduğunda destek talebi
gönderebilmekte ve çalışanlarımız tarafından geri dönüş sağlanmaktadır.
İGUZEB olarak bu süreçte öğrencilerimizin, eğitim-öğretimlerini aksatmaması adına dijital
teknolojinin tüm imkânlarından yararlanarak en verimli eğitimi sunmak için çalışmaktayız.
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VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

3-4
ADIM
ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

www.gelisim.edu.tr

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.
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