Yakın Doğu Üniversitesi Derslerini
Çevrimiçi Olarak Kitlelerin Erişimine
Ücretsiz Açtı…
Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19 salgını ile mücadele döneminde bireylerin ilgili
alanlarına yönelik olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yeni
kazanımlar elde edebilmeleri için çevirimiçi ders içeriklerini ücretsiz olarak erişime açtı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere https://open-courses.neu.edu.tr
adresi üzerinden
kullanıcı adı ve parola alarak erişilebileceği belirtildi. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile
hayata geçirilen kitlesel açık çevirim içi derslerde sağlık, eğitim, psikoloji, iletişim, sosyal
bilimler, idari bilimler ve mühendislik gibi bir çok alanda ücretsiz bilgiye ulaşım imkanı
sağlanacak.
Sertifika Verilecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Kitlesel Açık Çevrimiçi ders kullanıcılarına OpenCourses.neu.edu.tr sisteminde yer alan ders içerisindeki tüm aktiviteleri tamamlaması
durumunda, Yakın Doğu Üniversitesi Açık Dersler kapsamında e-sertifika verilecek.
Dijital ortamda kaydedilebilecek elektronik sertifikaların daha sonra ortam üzerinden
orijinalliği teyit edilebilecek.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kitlesel
Açık Çevrimiçi Dersler ile Zaman ve
Mekan Sınırı Ortadan Kalkmıştır…”
Küresel boyutta yaşanan koronavirüs
(COVID-19) salgınından ötürü çeşitli
zorluklar, riskler ve belirsizlikler içeren bir
dönemden geçildiğini ifade eden Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, salgının
yaşamımızdaki her şeyi değiştirdiğini,
bunların en önemlisinin de eğitim sistemi
olduğunu söyledi.
Tüm üniversitelerin aynı anda uzaktan
eğitime geçmesiyle eğitimde dünyada yeni
bir sürecin başladığını dile getiren Prof. Dr.
İrfan Suat Günsel, “Bu zorlu süreçte yeni
yeni
kavramlarla
tanışarak,
davranışlarımızı değiştiriyoruz. Gerçek
deneyimlerin sanal ortamlara taşındığı
günümüzde
yapay
zeka,
artırılmış
gerçeklik, sanal gerçeklik, Blockchain ve
giyilebilir teknolojiler hayatımızın bir
parçası haline geldi. Dijital dönüşüm
günümüzde
kendini
her
alanda
göstermekte ve bu dönüşümün parçası
olabilmek için her birey kendini sürekli olarak yenilemek ve yeni kazanımlar elde etmek

durumundadır. Teknolojinin baş döndüren hızlı gelişimi sayesinde Covid-19 salgın
döneminde dijital dönüşüm tüm alanlarda hızlı bir biçimde sağlanmış olup yaşam boyu
öğrenmeyi kendilerine felsefe olarak edinmiş bireylerin dijital ortamlarda kendilerini
geliştirmeye ve yenilikleri takip etmeye itmiştir. Bulunduğumuz salgın döneminde özellikle
kendi ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini sürekli yenilemek isteyen bireylerin kitlesel
açık çevrimiçi öğrenme ortamları sayesinde mobil cihazlar aracılığıyla bilgiyi edinme ve
yayma isteği daha da artıyor. Her bireyin farklı şekillerde ve hızda öğrendiği göz önüne
alındığında kişiselleştirilmiş açık öğrenme ortamları ve açık ders kaynaklarına erişim
daha da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi olarak
derslerimizi çevrimiçi olarak bireylerin erişimine ücretsiz açarak bilgiye ulaşarak gelişimini
sağlayacağız. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Açık Öğretim Kaynakları sayesinde
yenilikleri takip ederek kendilerini her alanda geliştirmek isteyen yaşam boyu öğrenme
felsefesini edinmiş bireyler kişisel bilgisayarlarından, akıllı telefonlarından veya
tabletlerinden Yakın Doğu Üniversitenin kitlesel açık çevrimiçi derslerine erişebilecekler”
dedi.
Evde Kal Kendini İlgi Duyduğun Her Alanda Geliştir…
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yeni Koronavirüs sebebiyle evde kal çağrılarının yapıldığı
süre içerisinde bireylerin farklı becerilerini keşfedebileceğini veya ilgi alanları ile ilgili
Yakın Doğu Üniversitesi Açık Dersler sisteminde farklı kategoriler altında yer alan dersler
ile birlikte yeni kazanımlar elde edebileceğini belirtti.
Yakın Doğu Üniversitesinin tüm fakültelerinde de salgın döneminde uzaktan eğitime
geçildiğini anımsatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Amacımız, eğitim öğretim süreçlerimizi
mümkün olduğunca kesintiye uğratmamak. Öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan
devam edebilmelerini sağlarken, Open-Courses.neu.edu.tr sistemi ile kitlelere verilecek
çevrimiçi açık dersler ile birlikte bireyler hem kendilerini geliştirecek hem de e-sertifika
alarak profesyonel hayatına güç katacak. Bir yandan COVID-19 ile ilgili kaygılarınızla
mücadele ederken, bu kaygı verici süreçte herkesin sorumluluklarının farkında olmasını,
sağlığına özen göstermesini, herkesin kendini değerli hissettirebilecek yeni alışkanlıklar
geliştirerek kişisel gelişimine yoğunlaşmanızı öneriyorum” diye konuştu.

Near East University opened its
classes online for free to public
Near East University opened online course content free of charge for individuals to
improve themselves, learn new knowledge and gain new knowledge for their respective
fields during the fight against the COVID-19 outbreak.
In the press statement made by the Press and Public Relations Directorate of Near East
University, it was stated that Massive Open Online Courses can be accessed via the
https://open-courses.neu.edu.tr address by getting a username and password. In
massive open online courses brought to life with the philosophy of lifelong learning, free
information will be available in many areas such as health, education, psychology,
communication, social sciences, administrative sciences and engineering.
Certificates will be given…
In the event that the Near East University Massive Open Online Course users complete
all studies within the course content, an e-certificate will be issued within the scope of
Massive Open Courses by Near East University. The electronic certificates, which can be
registered in digital environment, will be confirmed later on through the medium.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “With the
Massive Open Online Courses, time and
space limits are eliminated…”
Prof. Dr. Suat İ. Günsel, President of the
Board of Trustees of Near East University,
who stated that we are living in an unusual
eriod involving various difficulties, risks and
uncertainties due to the global coronavirus
(COVID-19) epidemic, pointed out that the
epidemic changed everything in our lives
and the most important of these was the
education system. Expressing that a new
process has started in the world with the
shifting of all universities to distance
education at the same time, Prof. Dr. İrfan
Suat Günsel said, “In this difficult process,
we meet new concepts and change our
behavior. Today, when real experiences are
carried to virtual environments, artificial
intelligence, augmented reality, virtual
reality,
Blockchain
and
wearable
technologies have become a part of our
lives. Today, digital transformation is
manifesting itself in every field and in order
to be a part of this transformation, every individual must constantly renew themselves
and get new gains. Thanks to the rapid development of technology, the digital
transformation in Covid-19 epidemic has been achieved rapidly in all areas and has led
individuals who have adopted lifelong learning as a philosophy to develop themselves in
digital environments and follow innovations. In the period of the epidemic, the desire of
individuals who want to renew themselves, especially for their own interests, is getting

more and more eager to acquire and disseminate information through mobile devices
thanks to massive open online learning environments. Given that each individual learns
in different ways and speed, individualized open learning environments and access to
open lesson resources are even more important. In this context, as Near East University,
we will open our courses online for free to individuals and provide their development by
accessing information. With the help of Massive Open Online Courses and Open
Education Resources, individuals who follow the innovations and who have acquired the
philosophy of lifelong learning in every field will have access to the mass open online
courses of Near East University from their personal computers, smartphones or tablets.”
Stay at home improve yourself in any area of interest…
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel stated that due to the new coronavirus, individuals can
discover different skills during the time they stay at home or gain new achievements with
the courses under different categories provided by the Near East University Open
Courses system. Reminding that all faculties of Near East University shifted to online
education system during the pandemic, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel said, “Our aim is not
to interrupt our education and training processes as much as possible. While enabling
our students to continue their education without interruption, individuals will also be
provided with opportunities to improve themselves and strengthen their professional life
through the massive open courses given at the Open-Courses.neu.edu.tr system. On the
one hand, while worrying about your concerns about COVID-19, I do recommend that
everyone be aware of their responsibilities, take care of their health, and focus on their
personal development by gaining new habits that can make everyone feel valuable.”

