
KURS OLUŞTURMA KILAVUZU



Sistem Yöneticisi tarafından
EĞİTMEN olarak yetkilendirildikten
sonra web sayfası ana ekranında
“Yeni Kurs Planla” yı seçerek
yeni bir  KURS oluşturabilirsiniz.



1 Kurs Başlığı Oluşturma|

2 | Kurs Tarihi ve Saati  | Oturum Ekleme ve Kalıdırma

Bu alana düzenlemek istediğiniz
kursun başlığını giriniz. Başlığın
kursun içeriğini doğru yansıttığından
ve gereğinden uzun olmadığından
emin olunuz.

Yukarıdaki boş alanlara düzenlemeyi
düşündüğünüz kursun tarihini,
başlama saatini ve süresini yazınız.
Eğer önerdiğiniz kurs için birde fazla
oturum düzenlemek gerekecekse
Yeni oturum ekle ikonunu tıklayarak
diğer oturum ya da oturumlara ilişkin
bilgileri aşağıda örneği gösterilen boş
alanlara girebilirsiniz.

Eklediğiniz oturumu silmek isterseniz
Oturumu Kaldır ikonunu tıklayabilirsiniz.



Önerdiğiniz kursun konusu Kursun
Kategorisi başlığı altındaki seçeneklerde
birine uygunsa bu seçeneği tıklayınız.

3 Kurs Kategorisi|

Eğer önerdiğiniz kursun konusu
Kursun Kategorisi başlığı altında yoksa
Farklı bir konu önermek istiyorum
bölümünü tıklayabilirsiniz. 

Satırın satırın altında açılan boşluğa 
vermek istediğiniz kursa uygun bir konu
başlığı ekleyebilirsiniz.



4 Görsel Seçimi|

5 Kontenjan|

Düzenleyeceğiniz kursun konusuna uygun bir
görsel seçmek için aşağıda örneği sunulan
boşluğa kursunuza uygun bir anahtar sözcük
girerek veri tabanından getir ikonunu tıklayınız.

Bunu yaparken İngilizce ya da Türkçe sözcükler
kullanabilirsiniz. Veri tabanında uygun bir görsel
bulamazsanız bu alanı boş bırakabilirsiniz. Bu
durumda kursunuz için profilinizdeki fotoğrafınız
kullanılacak ya da sistem tarafından bir görsel
seçilecektir.

Dilerseniz düzenleyeceğiniz kurs için kontenjan
sınırlaması yapabilirsiniz. Kontenjan için ayrılan
bölüme kursu en az kaç katılımcıyla ve/veya en
fazla kaç katılımcıyla düzenlemek istediğinizi
belirtiniz. Kursunuz için kontenjan sınırlaması
yapmamayı da tercih edebilirsiniz. Bu durumda
bu alanı boş bırakınız.



Aşağıda görseli sunulan alana kursunuza ilişkin özet bilgileri giriniz. Bu alanda kursun içeriğine ilişkin bilgilerin yanısıra varsa kursu

gerçekleştirirken kullanacağınız video kayıtları gibi görsel malzemeler, kurs sırasında yapacağınız uygulamalar, sunacağınız örnekler

ya da öğrencilerin kurs sırasında gereksinim duyabileceği malzemeler gibi konularda da açıklamalar yapabilirsiniz. Bu bölümü

doldururken en az 100, en çok 750 sözcükten oluşan bir özet hazırlamanız beklenmektedir.

6 Kurs Bilgisi|



İsterseniz düzenleyeceğiniz kursa katılım için bazı önkoşullar belirleyebilirsiniz. Örneğin, belli bir alanda lisans, yüksek
lisans ya da doktora derecesine sahip olmak, belirli bir düzeyde yabancı dil becerisine sahip olmak, düzenlediğiniz kursun
daha önceki bölümlerine katılmı olmak gibi ön katılım koşulları belirleyebilirsiniz. Eğer kursunuz için bir önkoşul belirleme
gereksinimi duymuyorsanız yukarıda görseli sunulan alanı boş bırakınız.

7 Katılım Koşulları|



9 Acaporta İletmek İstediğiniz Not|

Kursunuzun katılımcılarına kursa katılmadan önce yerine getirmelerinin yararlı olacağını düşündüğünüz bazı hazırlıklar
önerebilirsiniz. Ya da kursun daha başarılı geçmesi için bazı okuma önerilerinde bulunabilirsiniz. Kursa katılmadan önce
yapılmasını önerdiğiniz hazırlık çalışmalarını ve varsa okuma önerilerinizi kaynakların künyelerini ya da linklerini yukarıda
görseli sunulan alanda paylaşarak katılımcılara iletebilirsiniz.

Bu alanı, varsa bize iletmek istediğiniz görüşleriniz,
önerileriniz ya da önemli gördüğünüz diğer konuları
ifade etmek için kullanabilirsiniz.

8 Hazırlık Önerileri|


