UBICAMP projesi, sizlere çeşitli seviyelerde 18 ders modülü seçeneği
sunmaktadır. Bu kapsamda öğrenebileceğiniz dersler:
Proje Yönetimi
İşletme
Web Bilimi: Web Dünya’yı Nasıl Değiştiriyor?
Etkilişimli Dünya’da Öğrenme
C Programlama ve Linux İşletim Sistemine Giriş
Video Oyunları Programlamasına Giriş
Çocuk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ekonomiye Giriş
Multimedya (Çokluortam) Eğitim Kaynakları
Yazılım Mimarlığı
Dijital Grafik Programlama
Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Katılımcı Öğrenme
AB Eğitim Programları ve Proje Yönetimi
AB - Türkiye İlişkileri
Uluslararası İşletme İletişimi
Açık Eğitim Kaynakları
Bu proje AB Hayatboyu Öğrenme Programı’nın desteği ile
geliştirilmiştir. Erasmus projesi “ ERASMUS Hareketlilik
Stratejileri ve Yüksek Öğrenim Hareketliliğinde Engellerin
Kaldırılması”

SANAL HAREKETLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERE ORTAK ÇÖZÜMLER
Avrupa’da Öğrenim Deneyimi için Yeni Bir Yol !
Artık sadece tek bir üniversitede öğrenci değilsiniz...
İzmir, Kaunas, Madrid, Napoli ya da Southampton’da.... Birçok üniversiteyi bir
araya getiren sanal topluluğa dahil olabilir ve uzaktan öğrenme yoluyla çok
çeşitli ders modüllerinden istediğinizi seçebilirsiniz.
www.ubicamp.eu

Sanal Hareketlilik Nedir?
Günümüzde sosyal medya ve sanal ağlar, her öğrencinin hayatının
rutin bir parçası haline gelmektedir. Nerede olursanız olun iletişim
kurabilir, aktivitelere katılabilir ve hatta sanal olarak seyahat
edebilirsiniz. Bu yüzden, üniversiteler bir araya gelerek sizler için sanal
öğrenim fırsatı yaratan UbiCAMP projesini oluşturdular. Bu öğrenim
deneyimi “Sanal Hareketlilik” olarak adlandırılıyor çünkü seyahat
etmeden sizi başka bir ülkedeki farklı bir üniversiteye götürüyor.
Avrupa’nın farklı yerlerindeki öğretmenler ve öğrencilerle iletişim
kurmanızı, sanal ortamlarda etkileşimde bulunmanızı, ortak projeler
yürütmenizi ve birlikte yeni fikirler üretmenizi sağlıyor.

Sanal Hareketliliğin Faydaları
Ders modülü seçimi için daha geniş olanaklara
ulaşmak.
Seyahat etmeden yurtdışında bir üniversitede
yaşamı ve üniversitenin kültürünü tecrübe
etmek.
Özgeçmişinizi zenginleştirmek.
Maliyet etkinliği: Herhangi bir özel ek ücret
ödemeden eğitim almak.

UbiCAMP kurs modülleri Oviedo ve Southampton üniversiteleri ile İzmir
(Yaşar Üniversitesi), Madrid (Universidad Autonoma), Napoli
(üniversite telematik, PEGASO)
ve Kaunas (Vytatus Magnus
Üniversitesi ve Kaunas Teknoloji Üniversitesi) üniversiteleri tarafından
sunulmaktadır.

Mesleki ve kültürlerarası beceriler kazanmak.

Seçebileceğiniz modüller hakkında daha ayrıntılı bilgi için

Nerede olursanız olun modüllere dahil
olabilmek.

www.ubicamp.eu
sayfasında yer alan UbiCAMP uzaktan öğrenme platformunu ziyaret
edebilirsiniz.

En güncel bilgi ve iletişim teknolojileri
konusunda beceri sahibi olmak.
Ders programı esnekliği.

Yeni arkadaşlar edinmek ve bağlantılar
kurmak.
İlerideki dönemle için farklı sanal öğrenme
seçenekleri keşfetmek.

