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1 Giriş
UbiCamp Projesi (526843-LLP-1-2012-ES-ERASMUS-ESMO) Avrupa Birliği’ndeki yüksek öğretim
kurumlarının Sanal Hareketlilik (SH olarak kısaltacaktır) deneyimlerini gerçekleştirmede
karşılaştıkları olağan engellere çözüm üretmek adına oluşturulmuştur. UbiCamp “Yaygın
Kampüs”ün kısaltmasıdır ve yeni kurumların kolayca entegre olabileceği bir SH modeli
oluşturmaya çalışır. Bunu da her kurumun sadece belirli kalite şartlarını yerine getirdiği ve
teknolojik entegrasyonun basit bir süreç olarak ele alındığı merkezi olmayan bir modeli teşvik
ederek yapmaya çalışır.
Bu belgenin ana hedefi, bu pilot uygulamada tasarlanan Ubicamp çerçevesinin ortak kurumlar
tarafından SH faaliyetlerini uygulamada nasıl kullanıldığını sunmaktır.

2 UbiCamp Çerçeve Tasarımı
Ubicamp çerçevesi, ilk belirlemelere göre aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
•

•

•

•

•









Teknolojik: İçeriğin doğru bir şekilde oluşturulması ve kalitenin sağlanması için gerekli
olan temel teknik kriterlerin tasarlanması. Bu standartların öğrenme hedeflerinin
tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılması gerekmektedir. (Hem akademik hem de
kültürel)
Pedagojik Kriterler: Pedagojik kriterler, herhangi bir öğrenme hedefinin sahip olması
gereken minimum içeriktir. Ayrıca, çerçeve kapsamında, iki ve daha fazla yüksek
öğretim kurumunun dahil olduğu SH’lerde müfredat tasarımını oluşturmak için
şablonları belirler.
Kültürel / Dilsel Konular: Bu alanın ana hedefi, her ortak tarafından daha önce asgari
koşullara göre belirlenen temel kültürel içeriğin yeterli bir şekilde edinilmesidir. Bu
alanın ikinci hedefi ise ev sahibi üniversiteden dil öğrenimi hususunda uygun bir
çerçeve sunmaktır.
Sanal Çevre Ağları: Öğrencilerin hareketlilik için yeterli desteği alabilecekleri farklı
kültürel ağların tanımlanması ve uygulanması. Bu kültürel ağlar aşağıdaki teknolojilerin
kullanılması ile tasarlanmaktadır: sosyal ağ platformları (Ning, KickApps, CrowdVine,
GoingOn, CollectiveX...), sanal dünyalar (OpenSim, OpenCobalt, Kaneva, SecondLife),
sanal ortamlar (MMOGCHART , OLIVE, diving, ...), paylaşılabilir içerik havuzları vb.
Değerlendirme / Ölçme Metotları: Tasarlanan eğitim içeriğinin değerlendirilmesi için
metotların belirlenmesi. Değerlendirme metotlarının tanımlanması ve geliştirilmesi
için, her üniversite kendi kurumlarında hali hazırda kullandıkları değerlendirme
yöntemlerini projede belirlenen yöntemlere uyarlamakta özgürdür. Bu metotlarda,
daha sonra öğrencilerin hareketlilik deneyimlerinde edindikleri kültürel ve dilsel
becerileri ölçmek için kullanılabilecek bazı kalite özellikleri tanımlanmıştır. Bu özellik,
geleneksel e-öğrenme deneyimleri ile projenin SH yaklaşımı arasındaki ana
farklılıklardan biridir.
Yönetim: Geçmişteki ve sürmekte olan projeler temel alınarak eksiksiz belgelendirme
geliştirilmiştir. (SH dayanan yönetim çözümleri örn; VRTUOSI, OER, TeaCamp, vb.).
Ortak kurumlardaki güncel engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir yönetim çerçevesi
tanımlamada kullanılmıştır. Fiziksel Erasmus hareketliliğine dayanmaktadır. Önceki
tanımlamalardan, UbiCamp ortamında sanal değişime olanak sağlayacak çerçevelerin
oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçeveler aşağıdaki gibi açıklanabilir.
Akademik Çerçeve: Bu bölüm akademik içerik, kalite ve müfredata yönelik değişimi
ölçmek için şartlar ve metotlar gibi standartları tanımlar. Ayrıca öğrenci ve
akademisyenler için müfredatlarda nasıl tanınma sağlanacağını da belirlemek
gerekmektedir.
Kültürel Çerçeve: Projenin katılımcı öğrenci ve akademisyenlere sunmaya çalıştığı
kültürel içeriğin tanımlanması gerekmektedir. Asgari dilsel içerik tanımlanmıştır. (daha
önceki değerlendirme, ek içerik vb.) Eğitim hedeflerinin belirlenmesi, sosyal medyanın
ve sanal ortamların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca geleneksel uluslararası eöğrenme ile farkı anlayabilmek için kültürel bilgi edinimi ile desteklenen müfredat
değerlendirmesinin ve hareketliliğin tanınmasının da belirlenmesi gerekmektedir.
Teknolojik Çerçeve: Bu çerçeve projede kullanılan teknoloji ile ilgili tüm alanları
tanımlar, tüm katılımcı ortaklar için asgari teknolojik ve paylaşılabilir kaynakları ifade
eder. Bu çerçeve ayrıca bilgi değişimi standartları gibi diğer özellikleri de tanıtır.




Eğitim Çerçevesi: Bu çerçeve hareketliliğe katılanlar için var olan kaynakları belirler. Bu
kaynaklar tüm SH süreci boyunca yeterli öğrenmeyi sağlamaktadır. (teknoloji, pedagoji
vb.)
Yönetim Çerçevesi: Bu çerçeve SH deneyiminin gerçekleşmesi için gerekli farklı idari
süreçleri özetler. Bu süreçler, Sanal Kampüs UbiCamp’e katılmak için gerekli kurumsal
düzenlemelerden, öğrenci ve akademisyenlerin anlaşmalarına kadar geniş konuları
içermektedir. Ayrıca, her ortak kurumun görevleri de tanımlanır.

Bu belge (2) her çerçeve boyutunun hedeflerine ilişkin kapsamlı ve detaylı bilgi sunmaktadır.
Sadece tüm ortaklar tarafından kabul edilen temel ve asgari şartlar gösterilmektedir. Daha
sonra, bu şartlar ile her ortağın çerçeveyi uygulamak için aldığı nihai karara dayanan kapsamlı
bir analiz çalışması yapılacaktır.
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Akademik Çerçeve
a. Öğrenme İçeriği Standartları. Asgari Şartlar: Öğrenme içeriğinin dağıtımı için
belirli bir standarttın kullanılması zorunludur. Konuların içerikleri açık ve
ücretsiz olacaktır.
b. Müfredat Tasarım Şablonu. Asgari Şartlar: UbiCamp Projesi tarafından tüm SH
katılımcılarına bir şablon sağlanacaktır. Tüm ortaklar ve proje katılımcıları
projede sunulan konuları tanımlamada bu Müfredat Tasarım (MT) şablonunu
kullanmak zorundadır.
c. Eğitim İçeriği Değerlendirmesi. Asgari Şartlar: hem öğrencilerin SH deneyimi
sonucu edinecekleri asgari bilgiyi tanımlamak hem de katılımcı kurumlar
arasında değerlendirme dönüşümünü oluşturmak zorunludur. Müfredat
Tasarım Şablonu öğrencilerin edineceği becerileri tanımlamak için gerekli
bilgiyi sunmalı ve kredilerin tanınması ile ilerlemelidir. AKTS kredilerinin
tanınması kurumlar arası hareketlilik anlaşmasına eklenmelidir
d. Başarıların kredi olarak tanınması. Asgari şartlar: Başarıların SH katılımcısı
öğrenciler için tanınması gerekmektedir. Bu tanınma (kısmi ya da tamamen)
yükseköğretim kurumlarının anlaşmalarında açıkça belirtilmelidir. Eğitici ve
öğretmenler için de tanınma mümkün olduğunca teşvik edilmektedir.
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Kültürel Çerçeve
a. Kültürel İçerik Tanımı. Asgari şartlar: Yükseköğretim kurumları kültürel içerik
oluşturmak zorundadır. En azından dil, kültür ve standartlar ile ilgili bazı
bilgilerin üretilmesi ve SH katılımcısı öğrencilere sunulması gerekmektedir
b. Dilsel İçerik Tanımı. Asgari şartlar: Yükseköğretim kurumları kendi ana dillerine
yönelik bazı bilgiler sunmak zorundadır. Asgari içerik (dil) tanımı web siteleri ve
videolar aracılığı ile yapılabilir. Ortaklar tarafından sağlanan dilsel içerik
UbiCamp web portalında yayınlanacaktır.
c. Sosyal Ağlar & UbiCamp SA yaklaşımı. Asgari şartlar:. Yükseköğretim
kurumlarının SH için en az bir tane standart SA hesabı (Facebook ya da Twitter)
olmalıdır.
d. Web sitelerine sosyal içerik ile erişmek. Daha önce de tanımlandığı gibi, sosyal
içeriğin UbiCamp webportalı aracılığı ile yönetilmesi gerekmektedir.

e. Diğer sanal ortamlar. Asgari şartlar belirlenmemiştir.
f. Kültürel içerik değerlendirmesi. Asgari şartlar: Yükseköğretim kurumları
sunulan kültürel içeriği değerlendirici (niteliksel ya da sayısal) bir mekanizma
oluşturacaktır. Değerlendirme daha sonra dersin nihai değerlendirmesine de
eklenebilir. (ya da eklenmeyebilir.) Bu değerlendirme mekanizmaları halka ve
herhangi bir ilgili kullanıcının erişimine açık olmalıdır. (öğrenciler, eğitmenler,
vb..)
g. Hareketliliğin müfredatta tanınması ve uluslararası e-öğrenme: Asgari şartlar:
Tüm ortak kuruluşlar hareketliliği tanımayabilir. Bu nedenle, tanınmanın ilgili
yükseköğretim kurumunda derinleştirilmesi gerekir. Hareketliliğin tanınması
kuruluş ile yakından ilgili olduğundan, zorunlu olmamakla birlikte mümkün
olduğunda tavsiye edilmektedir.
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Teknolojik Çerçeve.
a. Web Portalı. Asgari şartlar: [1]’de yapılan analize göre ana sonuç UbiCamp
portalının nihai tasarımının dağıtılması yönündedir. Bu portal Sanal Kampüse
yeterli erişimi sağlayacaktır.
b. Katılımcı kuruluşlarda teknik ortamların entegrasyon teknolojileri. Asgari
şartlar: UbiCamp dağıtılmış tasarıma dayanmaktadır. Bu nedenle, projenin bu
aşamasında özel güvenlik teknolojileri değerlendirilmemektedir. UbiCamp
tarafından geliştirilen merkezi hizmetlerde (örn; kültürel/dilsel konularda Sanal
Dünyalar) bu hizmetten sorumlu ortak kurum (örn; UAM) her kullanıcıya
(öğrenci, öğretmen…) yeterli güvenlik erişimini sağlayacaktır
c. Açık Eğitim Kaynakları (AEK) Teknolojik Standartlar. Asgari Şartlar: UbiCamp
Projesi ile geliştirilen eğitim kaynaklarına erişimi garanti altına alan birçok
standart kullanılacaktır. Kullanılan standartlar UbiCamp portalında
yayınlanacaktır.
d. Video konferans Sistemleri. Asgari şartlar: SH katılımcısı tüm öğrenci ve
eğitmen/öğretmen arasında sanal oturumlar için açık bir video konferans
sistemi sunmalıdır. Açık kaynak ve ücretsiz video konferans sistemleri
önerilmektedir. (Örn; Skype).
e. Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Teknolojileri. Asgari Şartlar: Ortaklar ya da SH
katılımcıları için başlangıç şartları gerekmemektedir.
f. Video Teknolojileri. Asgari şartlar: Kullanılan video teknolojisi (içerik
oluşturmak için kullanılan formatlar, yazılım ya da uygulamalar) kullanılan
multimedya (ses ve video) oynatıcıları ile doğrudan ilgilidir. Bu yazılım
uygulamaları geçmiş formatlarda bazı sorunlar oluşturabilir. MP4, MPEG-4 ve
MOV gibi popüler video formatları ve MP3 ve WAV gibi ses formatları
önerilmektedir
g. Dil Öğrenme Teknolojileri. Asgari şartlar: Tüm ortaklar, ev sahibi
yükseköğretim kurumunun dili ile ilk iletişimi kurmayı sağlayan belge ve
videolar sunmalıdır. Bu belge ve videolara öğretmenler ve eğiticiler tarafından
daha önce analiz edilmiş (ve seçilmiş) yüksek kaliteli web sitelerinden ya da
YouTube’dan (ya da benzer web uygulamaları) doğrudan ulaşılabilir.
h. Sosyal Ağ Teknolojileri. Asgari şartlar: Her kurumun ilgili Sosyal Ağ’da (örn;
Facebook) hesabı olmalıdır. Her kurum ile ilgili haber ve bilgi arayacak crawler
aracılığı ile elde edilecek bilgiler ile mevcut bilgi zenginleştirilecektir.
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i.

Bilgi Filtreleyici İçerik temelli sistemler: Asgari şartlar: Twitter sosyal ağını
(UniOvi). kontrol edecek bir robot oluşturulacaktır. UniOvi’nun tasarladığı
robot tarafından sağlanan bilgi daha sonra UbiCamp web portalında
kullanılabilecek ve entegre edilebilecek kamu standart gösterimine
dayanacaktır.

j.

Sanal Ortamlar. Asgari şartlar: Bu aşamada değerlendirilmeyecektir. Ancak,
Sanal Dünya teknolojilerine dayalı bir çeşit Sanal Ortam incelenecektir.

Eğitim Çerçevesi
a. TeaCamp LEM. Asgari şartlar: Tüm SH katılımcıları için LEM erişime açık
olmalıdır. LEM’in seçimi açık olmalı (örn; Moodle, BlackBoard, Claroline…)
ancak katılımlar diğer öğrencilerin LEM ile çalışmasına olanak sağlayacak
düzeyde yeterli bilgi sunmalıdır. (örn; kurulum rehberi, yeni başlayanlar için
rehber vb.)
b. Açık Eğitim Kaynakları (AEK) Teknoloji Standartları. Bknz. 3.c
c. Eğitim İçeriği Değerlendirmesi. Asgari Şartlar: Her katılımcının akademik ve
kültürel olmak üzere iki farklı değerlendirme sunması gerekmektedir. Birincisi
(akademik) açıkça tasarlanmalı ve Müfredat Tasarım Şablonunda
detaylandırılmalıdır. Ayrıca bu değerlendirmenin SH anlaşmasında yer alması
gereken kredilerin tanınması konusunu göz önünde bulundurması
gerekmektedir. İkinci değerlendirme ise (kültürel değerlendirme) sayısal ya da
sadece niteliksel olabilir. Bu değerlendirme öğrencinin kazandığı derecenin bir
parçası olabilir.
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Yönetim Çerçevesi
a. Kurumsal Katılım Anlaşması. Asgari Şartlar: Kurumsal katılım anlaşması (KKA)
şablonu UbiCamp ortakları tarafından hazırlanmıştır ve diğer yükseköğretim
kurumlarının SH katılımını yönetmek için kullanılmaktadır. Bu anlaşma
şablonuna UbiCamp portalından erişilmektedir.
b. Sunulan Dersler. Asgari şartlar: Sunulan ders (konu) UbiCamp ortakları ile
birlikte uygulanmalıdır. İlgili bilgi web portalında mevcuttur.
c. Katılımcı akademisyenlerin taahhütleri. Asgari şartlar:
Akademisyenlerin/Eğiticilerin SH katılımı yükseköğretim kurumunun norm ve
düzenlemelerine dayanacaktır. Bu nedenle, tanınma garantilenemez.
d. Her kurum için katılımcı roller ve sorumlulukları. Daha önce tanımlanmıştır.
Bkzn. (2).
e. Sanal Hareketlilik için İkili Anlaşmalar. Asgari şartlar: SH için ikili anlaşma
şablonu UbiCamp ortakları tarafından belirlenmiş ve daha sonar da diğer
yükseköğretim kurumlarının SH katılımlarını yönetmek için kullanılmıştır. Bu
şablonun UbiCamp portalında erişime açık bulunması gerekmektedir.

3 UbiCamp Çerçeve/Plan Yerleşimi
Bu bölüm, projenin Web Portalını ve her ortağını, VM çerçevesinin nihai uygulamasını ve plana
göre yerleştirilmesini göstermektedir.

3.1 UbiCamp Portalı
Bu portal asıl olarak UbiCamp Sanal Kampüs erişim noktasıdır. (http://www.ubicamp.eu). Bu
Web Portal tüm sanal kampüste sunulan hizmetleri içerir ve tüm katılımcı kurumlar için erişim
sağlar. Bu portal; proje verilerini, sonuçlarını ve haberleri (örneğin; kılavuzları, müfredat
tasarım şablonları, öğrenciler ve öğretmenler için müfredat tanıma, vb ... gibi) içermektedir.
Ayrıca bu portal, öğrencilerin ve profesörlerin kampüse ve her kurumun akademik ve kültürel
içerikli konularına erişim noktasıdır.
Çerçeve/Çalışma
Alanı

Akademik

Kültürel

N/A

N/A

Teknolojik

Eğitim

Yönetim/İşletme

Ubicamp
Eğitim
Materyali için
Web Portalı

Kurumsal Katılım
Anlaşmaları Şablon
tasarımı ve tanımı

Özellikler

Teknolojik

N/A
Öğretim &
pedagojik
kriterler

Müfredat
tasarım
şablonları

Kültürel / dilsel
konular

Uygulanamaz

Değerlendirme
yöntemleri

UbiCamp Portalı

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Müfredat
Tasarımına
dahil edilmiş
Akademik
değerlendirme

N/A

N/A

N/A

Müfredat
Tasarım Şablonu

Yönetim/İşletme

Ubicamp
Facebook hesabı

Uygulanamaz

Information of
Credit
recognition for
curricula merits
to both; students
(through ECTS
recognition) and
teachers/tutors

Dersler (sunulan).
Takvim belirleme ve
dersleri sunma
süreci
Öğretmenler
katılımcıların
anlaşmaları

N/A
Ağ Sanal
Ortamları

N/A

N/A

N/A

N/A

İkili anlaşmalar
(BAVM şablonları)

Müfredat esası
için kredi tanıma
bilgisi hem;
öğrenciler (AKTS
tanınması
yoluyla) ve
öğretmenler /
eğitmenler

Ubicamp Portal yerleşimi gerçekleştirilirken;


Akademik:
o Proje verilerini, sonuçlarını ve haberlerini içeren web portalı (kılavuzlar,
müfredat tasarım şablonları, öğrenciler ve öğretmenler için müfredat
tanınması, ... gibi) için:
http://www.ubicamp.eu/
o Tüm derslerin detaylı bilgisi için:
http://ubicamp.ii.uam.es/courses



Kültürel İçerik: Resmi Ubicamp hesabı üzerinden Sosyal Ağ olarak Facebook kullanıldı:
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781



Teknolojik İçerik: UbiCamp portalı herhangi bir Sanal Kampüse yeterli erişimi sağlar:
http://www.ubicamp.eu/campuses



Eğitim: Öğrenci, öğretmen ve yönetim için tüm eğitim kılavuzları bulunabilir:
http://www.teacamp.eu/moodle2



Yönetim: Tüm bilgiler (Katılım Anlaşması (IPA) şablonu ve VM şablonu için (BAVM) İkili
Anlaşma) Ubicamp portalında bulunabilir:
http://www.ubicamp.eu/

3.2 Oviedo Üniversitesi
Çerçeve/Çalışma
Alanı

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Videolar

https://www.campus
virtual.uniovi.es/

Eğitim

Yönetim/İşl
etme

Özellikler

Teknolojik

https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

SCORM
araçları
(UDUTU)
Youtube
Web sayfaları

Web Portalı
http://www.ubicamp.
eu/campuses/uniovi/
sociocultural/present
ation

Kurulum ve
kullanım
kılavuzları
www.teacamp.e
u/moodle2

N/A

Öğrenim
Standartları
(OER)

N/A

OCW
http://ocw.unio
vi.es/
Öğretim &
pedagojik
kriterler

konular/dersler
yayın

http://www.u
bicamp.eu/ca
mpuses/uniov
i/sociocultural
/presentation

Kültürel / dilsel
konular

https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

Akademik

Değerlendirme
yöntemleri

Öz
değerlendirme
Ödevler
Test
Sınavlar

Ağ Sanal
Ortamları

Video Konferans
Sistemleri (Adobe
Connect)

www.teacamp.e
u/moodle2

Sanal Kampüs
(Moodle)

https://www.ca
mpusvirtual.uni
ovi.es/

Sosyal Ağlar
(Twitter,
Facebook)

OERs Teknoloji
Standartları (OCW)

https://www.ca
mpusvirtual.unio
vi.es/

https://www.
campusvirtual
.uniovi.es/
http://www.u
bicamp.eu/ca
mpuses/uniov
i/sociocultural
/presentation

video teknolojileri.
Video (MP4, MPEG-4,
MOV).
SCORM

http://www.ubic
amp.eu/campuse
s/uniovi/sociocul
tural/presentatio
n
www.teacamp.e
u/moodle2

Kültürel içerik
değerlendiril
mesi.
Testleri
kullanma
UNIOVI Sanal
Campus
gelişimi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sanal Kampüs
(Moodle)
https://www.campus
virtual.uniovi.es/

Öz
değerlendirm
e

Twitter

Twitter

Sosyal Ağlar

Facebook

Facebook

Sanal Ortamlar

Yönetim/İşletme

Öğrenciler için
Kredi tanıma (6
AKTS olarak
tanıma) ve
Koordinasyon
köprüsü olarak
Uluslararası
İlişkiler Ofisi

N/A

N/A

N/A

Uluslararası
İlişkiler Ofisi

Oviedo Üniversitesi tarafından uyglanan planlama çerçevesi:
 Akademik: Gelen Öğrenciler – Toplamda Bilgisayar Bilimi Mühendisliği okulu için 7
öğrenci (Yaşar Üniversitesi’nden 1 öğrenci ve Vytautas Magnus Üniversitesi’nden 6
öğrenci olmak üzere), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakültesi için 3 öğrenci (Vytautas
Magnus Üniversitesi’nden 2 öğrenci ve Telematica Pegaso Üniversitesi’nden 1 öğrenci
olmak üzere) ve Ticaret, Turizm ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 15 öğrenci (Vytautas
Magnus Üniversitesi’nden 5 öğrenci ve Telematica Pegaso Üniversitesi’nden 10
öğrenci olmak üzere) alınmıştır.
Toplam 25 öğrenci ve 3 öğrenci UbiCamp sosyokültürel sertifikası almıştır.
 Akademik: Giden Öğrenciler – Toplamda 3 öğrenci Kaunas Teknoloji Üniversitesi’ne, 6
öğrenci Vytautas Magnus Üniversitesi’ne ve 3 öğrenci Yaşar Üniversitesi’ne
gönderilmiştir. Toplamda 12 öğrencinin 11’i dersleri geçmiş ve UNIOVI de ders
tanınması işlenmektedir.
Akademik konularda nihai uygulama için danışma konusunda:
o UNIOVI ekibi tarafından geliştirilen OCW portalı için:
http://ocw.uniovi.es/
o Resmi UNIOVI hesapları ve Yenilik Merkezi (C1NN) aracılığı ile kullanılan Sosyal
Ağlar; Twitter ve Facebook.
https://twitter.com/InnovaUniovi
https://twitter.com/uniovi_info
https://www.facebook.com/UniversidadOviedo?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781
o Tüm video dersler Adobe Connect ile yapılmıştır.
https://videoconferencias.uniovi.es/
o Her biri 6 AKTS olan 4 ders vardı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Ekonomiye
Giriş, ilköğretimde Yenilik ve Proje ve Yazılım Mimarisi. Ayrıntılı bilgi için:
http://www.ubicamp.eu/courses
o Koordinasyon ofisi Üniversitesite’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi oldu:
http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros
 Kültürel İçerik: Sosyo-Kültürel içerik ile ilgili tüm videolar, kaynaklar ve teknolojiler
UbiCamp web sayfasında bulunabilir ama aynı zamanda sanal kampüs içinde belirli bir
konu oluşturduk:
http://www.ubicamp.eu/campuses/uniovi/sociocultural/presentation

https://www.campusvirtual.uniovi.es
 Teknolojik İçerik: Bütün teknolojik özellikler Akademik ve Kültürel İçerikte
açıklanmıştır.
 Eğitim: Öğrenciler
gerçekleştirilmiştir:

için

VM

Eğitimi

de

eğitim

materyalleri

kullanılarak

http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42
 Yönetim: İç düzenlemeler tarafından da belirtildiği gibi yönetim Uluslararası İlişkiler
Ofisi, fakülteler ve yenilikçi çalışmalar Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Prosedüre buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.teacamp.eu/moodle2/pluginfile.php/3234/mod_label/intro/Resoluci%C3%B3n%2
0MV%20uniovi.pdf

3.3 Madrid Autonomous Üniversitesi
Çerçeve/Çalışma
Alanı

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Videolar

Web Portalı

web sayfa tabanlı
(açık erişim)

Wikis

YouTube

Virtual Worlds

Wikis

(UAM grubu)

Eğitim

Yönetim/İşletme

Özellikler

Teknolojik

Uygulanamaz

OCW

LEM
(Moodle)
Kurulum ve
kullanım
kılavuzları

Öğrenme

N/A

Standartları
(OER)
Öğretim &
pedagojik
kriterler

Kültürel / dilsel
konular

OCW
konular/dersler
yayın

Sosyal Ağlar
(Twitter,
Facebook)
Virtual Worlds
Skype

Değerlendirme
yöntemleri

Akademik
(sayısal,
müfredat
tasarımı):
3
değerlendirme
(1 test, 1 sınav
ve 1 pratik
değerlendirme)

N/A

N/A

OERs Teknoloji
Standartları
(OCW)
Video Konferans
Sistemleri
(Skype)

Web sayfaları

Virtual Worlds

Videolar
(YouTube)

Video
teknolojileri. Ses
(MP3, WAV),
Video (MP4,
MPEG-4, MOV).

3D teknolojileri
(Virtual Worlds)

Kültürel içerik
değerlendirilmesi.
Testler kullanarak
VW da gelişim
Değerlendirme
sonuçları dikkate
alınmamıştır

OERs (OCW)

Moodle

N/A

N/A

N/A

N/A

Twitter

Ağ Sanal
Ortamları

Facebook

Twitter ve
Facebook
(kurumsal UAM
Univ.)

N/A

N/A

N/A

N/A

Sosyal Ağlar
Sanal Ortamlar
(Virtual Worlds)

Virtual Worlds

Yönetim/İşletme

Öğrenciler için
Kredi tanıma (6
AKTS olarak
tanıma) ve
Koordinasyon
köprüsü olarak
Uluslararası
İlişkiler Ofisi

Uluslararası
İlişkiler Ofisi

Uygulanamaz

Madrid Autonomous Üniversitesi tarafından uyglanan planlama çerçevesi:
Academic: Toplamda Mühendislik Teknik Okulu için 6 öğrenci (Yaşar Üniversitesi’nden
3 öğrenci ve Vytautas Magnus Üniversitesi’nden 3 öğrenci olmak üzere) ve Eğitim
Fakültesi için 4 öğrenci (Yaşar Üniversitesi’nden 3 öğrenci ve Vytautas Magnus
Üniversitesi’nden 1 öğrenci olmak üzere) alınmıştır.
Akademik konularda nihai uygulama için danışma konusunda:
o UAM ekibi tarafından geliştirilen OCW portalı için:
http://ubicamp.ii.uam.es/stis/
o Resmi UAM hesapları aracılığı ile kullanılan Sosyal Ağlar; Twitter.
https://twitter.com/eps_uam
https://twitter.com/uam_madrid
o Virtual Worlds teknolojileri ayrıntıları için:
http://ubicamp.ii.uam.es/sociocultural/virtual-worlds
o Tüm video dersler Skype üzerinden yapılmıştır. 14 video-ders, gerçekleştirilen
dersler sırasında yapılmıştır.
o Her biri 6 AKTS olan 2 ders vardı: C ve Linux OS Programlamaya Giriş ve
Multimedya Eğitim Kaynakları. Ayrıntılı bilgi için:
http://ubicamp.ii.uam.es/courses
o Koordinasyon ofisi Üniversitesite’nin Uluslararası İlişkiler Ofisi oldu:
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242663011388/sinContenido/Internation
al_Relations.htm


Kültürel İçerik: Sosyo-Kültürel içeriği ile ilgili tüm videolar, Wiki’ler ve teknolojiler
aşağıdaki linke bulunabilir:
http://ubicamp.ii.uam.es/sociocultural

 Teknolojik İçerik: Bütün teknolojik özellikler Akademik ve Kültürel İçerikte
açıklanmıştır.


Eğitim: Farklı konularda değerlendirmeler ve tüm eğitim kılavuzları UAM Team-Moodle
içinde bulunabilir:



http://aida.ii.uam.es/moodleUbicamp/



Yönetim: Universidad Autonoma de Madrid Escuela Superior Politécnica’nın yerel
Uluslararası ilişkiler Ofisi tarafından yönetimi yapılmıştır. Tüm bilgiler için:
http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/en/movilidad-y-practicas2/Page/sinContenido/relaciones-internacionales-y-movilidad.htm

3.4 Yaşar Üniversitesi

Çerçeve

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Eğitim

Yönetim

Özellikle
r

Videolar
web sitesi (açık erişim)

Teknoloj
ik

NA

Eğitim ve
Pedogoji
k Kriter

http://ubicamp.y
asar.edu.tr/

http://ubicamp.yasar.edu.
tr/socio-culturalelements/

NA

Sosyal Ağlar
Kültürel/
linguistik
konular

( FacebookTwitter)
www.yasar.edu.tr

http://e.yasar.edu.t
r/

Yükleme &
kullanıcı
kılavuzu

http://e.yasar.edu.t
r/

OERs

N/A

http://ubic
amp.yasar.
edu.tr/soci
o-culturalelements/

N/A

http://ubic
amp.yasar.
edu.tr/

N/A

Videolar
http://ubicamp.yasar.edu.
tr/socio-culturalelements/

Facebook
Akademik görevlere
entegre edilmiştir.

http://ubicamp.y
asar.edu.tr/

Değerlen
dirme
Metotlar
ı

Akademik
Ara Sınavlar
Ödevler

Ders müfredatına entegre
edilmiştir.

Yaşar Üniversitesi
Açık ve Uzaktan
Öğrenme
Merkezi ve
UbiCamp
Konsorsiyum’u ile
işbirliği içinde
belirlenmiştir.

http://ubicamp.yas
ar.edu.tr/sociocultural-elements/
http://e.yasar.edu.t
r/

Network
Sanal
Ortamı

Yönetim

Facebook

Facebook

Sosyal Ağlar

Twitter

Twitter

Sanal Ortam

Öğrencilerin
kredilerinin
tanınması

AB Araştırma ve Uygulama
Merkezi (Erasmus Ofisi)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Yaşar Üniversitesi tarafından uyglanan planlama çerçevesi:


Akademik: Yaşar Üniversitesi “AB Eğitim Programları ve Proje Yönetimi” dersi için 6
öğrenci kabul etmiştir. (Universita Telematica Pegaso’dan 2 öğrenci ve Vytautas
Magnus University’den 4 öğrenci)
o OER portal geliştirilmiştir:
http://ubicamp.yasar.edu.tr
Derlsere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-educational-programmesand-project-management/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-turkey-relations/
o Sosyal ağ olarak Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
resmi Twitter ve Facebook hesapları kullanılmıştır:
https://twitter.com/yasarunieuc
https://www.facebook.com/yasareuc
o Tüm video-dersleri Skype üzerinden yürütülmüştür. 8 adet video-dersi kurs
sırasında yürütülmüştür. Bunun yanında, 14 haftalık ders içerği hazırlanmış ve
modül sayfasında yayınlanmıştır.
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-educational-programmesand-project-management/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/learning-modules/eu-turkey-relations/
o Koordiansyon ofisi Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi’ dir.
http://euc.yasar.edu.tr/



Kültürel İçerik: Tüm sosyo-kültürel öğrenme içeriklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ubicamp.yasar.edu.tr/socio-cultural-elements/



Teknolojik İçerik: Tüm teknolojik özellikler Akademik ve Kültürel İçerik’de
betimlenmiştir.



Yönetim: Yönetim, Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
koordine edilmiştir.
http://euc.yasar.edu.tr/
http://ubicamp.yasar.edu.tr/how-to-enroll-courses/

3.5 Vytautas Magnus Üniversitesi (VDU)

Çerçeve

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Eğitim

Yönetim

Özellikler
Videolar

Teknolojik

www.studyo
nline.lt

web sitesi
(açık erişim)

www.teacamp.eu/mo
odle2

www.vdu.lt
/en

www.studyonline.lt

www.teacamp.eu/mo
odle2

www.studyonli
ne.lt

http://moodle.vdu.lt

YouTube

Eğitim ve
Pedogojik
Kriter

Kültürel/
linguistik
konular

http://openu
.vdu.lt

Sosyal Ağlar
( Facebook)

Ara Sınavlar
Ödevler

www.studyonline.lt

www.teacamp.eu/mo
odle2

www.studyonli
ne.lt

http://moodle.vdu.lt

N/A

www.teacamp.eu

N/A

Videolar
www.vdu.lt

Facebook
Ders müfredatına
entegre edilmiştir.

www.vdu.lt

Akdemik
Değerlendirm
e Metotları

www.vdu.lt

Moodle’dak
i ödeve
entegre
edilmiştir.

http://moodle.vdu.lt

Network
Sanal

Sosyal Ağlar
Facebook

Facebook

Yönetim

N/A

N/A

N/A

N/A

Sanal Ortam.

Ortamı

Öğrencilerin
kredilerinin
tanınması (6
AKTS
kredisinin
tanınması)
ve
Uluslarararsı
İlişkiler Ofisi
koordinasyo
nu

IRO
(Uluslarara
sı İlişkiler
Ofisi)

N/A

Vytautas Magnus Üniversitesi tarafından uyglanan planlama çerçevesi:


Akademik: Gelen Öğrenciler - VMU sanal hareketlilik kurslarına katılmak isteyen 12
öğrenci (Unipegaso Telematic Üniveristesi’nden 8 öğrenci ve Oviedo Üniversitesi’nden
4 öğrenci) bulunmaktaydı. Ancak, sonunda Oviedo Üniversitesi’nden 4 öğrenci 2014
Güz Dönemi’nde katılım göstermiş ve 2015 Bahar Dönemi’nde de 2 öğrenci (Unipegaso
Telematic Üniveristesi’nden 1 öğrenci ve Oviedo Üniversitesi’nden 1 öğrenci) sanal
hareketlilik kurslarını almaya devam etmektedir.



Akademik: Giden Öğrenciler – VDU’dan sanal hareketliliğe başvuran 28 öğrenciden 19
tanesi Oviedo Üniversitesi, YaşarÜniversitesi, Autonomous University of Madrid ve
Pegaso Telematic Üniversitesi’nde 8 farklı sanal hareketlilik dersine başvurmuştur.
Öğrencilerin 17 tanesi derslerini geçmişlerdir ve derslerinin VDU’da tanınma süreci
devam etmektedir.



Tüm sonuç uygulamaları aşağıda belirtilmektedir:
o OER portalına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://openu.vdu.lt
o Sosyal Ağ için VMU ve UbiCamp resmi
https://www.facebook.com/vduisi?ref=stream

hesapları

kullanılmıştır:

https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781
o Sanal Hareketlilik öğrencileri için uygulanan eğitim metaryallerine aşağıdaki
linten ulaşılabilir:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42
o Tüm
video-dersleri
https://ac.vdu.lt/vm

Adobe

Connect

üzerinden

uygulanmıştır:

o Sanal hareketlilik kapsamında 4 adet ders sunulmuştur. 6 AKTS değerindeki
dersler; Açık Eğitim Kaynakları, Eğitimde Bilgi Teknolojileri ve Dijital Grafik
Programlama’dır. 4 AKTS değerindeki ders ise İşbirliği ile Öğrenme’dir. Ayrıntılı
bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.ubicamp.eu/courses
o Koordiansyon ofisi üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi’dir:
http://www.vdu.lt/en/contacts-2/vmu-international-office/


Kültürel İçerik: Tüm sosyo-kültürel öğrenme içeriklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.vdu.lt



Teknolojik İçerik: Tüm teknolojik özellikler Akademik ve Kültürel İçerik’de
betimlenmiştir.



Yönetim: Yönetim, içsel düzenlemelerde belirtildiği üzere üniversitenin Uluslararası
İlişkiler Ofisi, fakülteler ve Yenilikçi Çalışmalar Enstitüsü tarafından koordine edilmiştir.
İlgili süreçlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://studyonline.lt/sites/default/files/virtualaus_mobilumo_organizavimo_tvarkos_a
prasas.pdf

3.6 University of KTU

Çerçeve

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Eğitim

Yönetim

http://ktu.edu/emtc/e
n/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://ktu.edu/
emtc/en/

http://ktu.edu/emtc/e
n/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://ktu.edu
/emtc/en/

http://vma.ktu.
lt/?lang=en

N/A

Özellikle
r
Videolar
Teknoloj
ik

http://ktu.edu/
emtc/en/

web sitesi (açık
erişim)
http://vma.ktu.lt/?la
ng=en
YouTube

Eğitim
ve
Pedogoji
k Kriter

http://vma.ktu.l
t/?lang=en

www.ktu.lt

Videolar
Kültürel/
linguistik
konular

Sosyal Ağlar
( Facebook)
www.ktu.lt

http://open.ktu.lt/co
urse/view.php?id=10

Facebook
Akademik görevlere
entegre edilmiştir.

Değerlen
dirme
Metotlar
ı

Network
Sanal

Akdemik
Ara Sınavlar

Moodle’daki ödeve
entegre edilmiştir.

http://ktu.edu
/emtc/en/

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ödevler

Sosyal Ağlar
Facebook

Facebook
Sanal Ortam

Ortamı

Yönetim

http://vma.ktu.lt/?lan
g=en

Öğrencilerin
kredilerinin
tanınması (6
AKTS kredisinin
tanınması) ve

IRO (Uluslararası
İlişkiler Ofisi)

N/A

Uluslarararsı
İlişkiler Ofisi
koordinasyonu

Kaunas University of Technology tarafından uyglanan planlama çerçevesi:


Akademik: Gelen Öğrenciler - 2014 Güz Dönemi’nde VMU sanal hareketlilik
kurslarından 2 tane KTU dersine 6 öğrenci (Unipegaso Telematic Üniveristesi’nden 3
öğrenci ve Oviedo Üniversitesi’nden 3 öğrenci) katılım göstermiştir.



Akademik: Giden Öğrenciler – KTU’dan sanal hareketliliğe 5 öğrenci Pegaso Telematic
Üniversitesi’nde 1 sanal hareketlilik dersine(Uluslarararsı İletişim) başvurmuş,
öğrencilerin öğrenim anlaşması imzalanmıştır. Öğrencilerin tümü derslerini
geçmişlerdir ve dersleri üniversite tarafından tanınmıştır.



Tüm sonuç uygulamaları aşağıda belirtilmektedir:
o OER portalına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://open.ktu.lt/
o Sosyal Ağ olarak UbiCamp hesapları kullanılmıştır:
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781
o Sanal Hareketlilik öğrencileri için uygulanan eğitim metaryallerine aşağıdaki
linten ulaşılabilir:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42
o Sanal hareketlilik kapsamında 6 AKTS kredisine sahip 2 adet ders sunulmuştur.
Bu dersler Proje Yönetimi ve Yönetim’dir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten
ulaşılabilir:
http://www.ubicamp.eu/courses

o Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi aynı zamanda koordinasyon ofisi’dir.
http://ktu.edu/en/studies


Kültürel İçerik: Sosyo-kültürel içerik ile ilgili tüm videolar, kaynaklar ve teknolojiler
aşağıdaki linkte bulunabilir:



http://open.ktu.lt/course/view.php?id=10



Teknolojik İçerik: Tüm teknolojik özellikler akademik ve kültürel içerik bölümünde
anlatılmıştır.



Yönetim: Yönetim IRO tarafından,
gerçekleştirilecektir.
Sürece
ilişkin
http://ktu.edu/emtc/en/

fakültelerde iç düzenlemelere göre
bilgi,
şu
linkte
yer
almaktadır:

3.7 Pegaso Telematic Üniversitesi

Çerçeve

Akademik

Kültürel

Teknolojik

Eğitim

Yönetim

Özellikler
Videos

Teknolojik

http://www.unipegaso.it/
website/

web
pages
based
(open
access)

YouTube

Eğitimsel ve
pedegojik
ölçütler

www.teacamp.eu/mo
odle2

Videos
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Telematic University Pegaso’da uygulama süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:


Akademik: Gelen Öğrenciler – UNIPEGASO sanal hareketlilik derslerine sanal
hareketlilik amacıyla 11 öğrenci katılmıştır (KTU’dan 5, UNIOVI’den 3, VMU’dan 1 ve
YAŞAR’dan 2 öğrenci) and 2 from YASAR). Katılan öğrencilerden ikisi (1 tanesi KTU,
diğeri YASAR’dan) sınavı geçememiştir.



Akademik: Giden Öğrenciler – UNIPEGASO’nun 18 öğrencisi sanal hareketlilik için
başvuruda bulunmuş ve 15 öğrencinin 8 farklı UbiCamp dersine katılabilmeleri için
Oviedo
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Madrid Autonomous Üniversitesi ve
Southampton Üniversitesi ile öğrenim anlaşmaları imzalanmıştır.



Nihai uygulamalara dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
o Açık öğrenim kaynakları portalı
http://openu.vdu.lt
o Sanal hareketlilik ve UbiCamp girişleri için kullanılan sosyal ağlar:
https://www.facebook.com/vduisi?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Ubicamp-Virtual-Mobility-forUniversities/645020148883781
o Sanal hareketliliğe dahil olacak öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde
kullanılan materyaller:
http://www.teacamp.eu/moodle2/course/view.php?id=42
o Tüm video tabanlı dersler Adobe Connect aracılığıyla gerçekleştirilmiştir:
https://ac.vdu.lt/vm

o Sanal hareketlilik kapsamında 4 ders gerçekleştirilmiştir. Bu derslerden 3 tanesi
6 AKTS’dir: Açık Eğitim Kaynakları, Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Dijital Grafik
Programlama. İşbirlikçi Öğrenme adlı bir ders ise 4 AKTS’dir. Detaylar şu
adreste yer almaktadır:
http://www.ubicamp.eu/courses
o Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi, aynı zamanda koordinasyon ofisidir.
http://www.vdu.lt/en/contacts-2/vmu-international-office/


Kültürel İçerik: Sosyo-kültürel içeriğe ilişkin tüm videolar, kaynaklar ve teknolojiler
aşağıdaki adreste bulunmaktadır:
www.unipegaso.it



Teknolojik İçerik: Tüm teknolojik özellikler, Akademik ve Kültürel İçerik bölümünde
açıklanmıştır.

4 Sonuç ve Notlar
Bu belge, 2. Bölümde açıklanan noktalara göre tasarlanan UbiCamp çerçeve tasarımınının proje
dahil olan ortaklarca nasıl uygulamaya geçirildiğini, pilot uygulama sürecine dahil olan
kurumlar arasında sanal hareketliliğin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Her bir ortak kuruluş tarafından sanal hareketlilik çerçevesi nihai uygulamalarının detaylı ve
kapsamlı açıklamasını sunmaktadır. Daha da önemlisi, projenin web sayfasının genel bir
açıklaması da yer almaktadır. Bu web sayfası UbiCamp Sanal Kampüsü içerisindeki hizmetler ve
dahil olan ortak kurumlara ulaşabilmek için ana erişim noktasıdır Bu kapsamda,web platform
çeşitli bölümlerden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bir bölüm web portalına ulaşmayı sağlarken
digger bir bölüm ise UbiCamp projesini anlatmaktadır.
Son olarak UbiCamp projesinin Avrupa Birliği’ndeki Yüksek Öğrenim kurumlarının sanal
hareketlilik gerçekleştirme konusunda karşılaştıkları engellere uygulamaya dayalı çözümler
üretme fikrinden doğduğunu belirtmek gerekir. Sanal Hareketliliğin proje kapsamında pilot
olarak uygulanmasından sonra söylenebilir ki, bu oluşturulan merkezi olmayan sanal
hareketlilik modeli kurumlar arasında sanal hareketliliği yaratmada başarılı olmaktadır ve
gelecekte yeni kurumların sisteme dahil edilmesiyle kullanılmaya devam edilebilir.
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