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Başlık
Akademik Değerlendirmenin Öğretim ve Öğrenime Bağlanması:
AEFIS Öğretim Karar Destek Sistemi
Özet
Yüksek öğretim maliyetlerinin artmasıyla, akreditasyon kurumları ve kamu kuruluşları, yatırımlarının
geri dönüşünü somut bir şekilde göstermeleri için eğitim kurumları üzerinde baskı kurmaya
başladılar. Akademik Değerlendirme, Geribildirim ve Girişim Sistemi (Academic Evaluation,
Feedback and Intervention System), AEFIS, çeşitli kurumsal seviyelere yönelik olarak belirlenmiş
öğrenme sonuçlarına göre öğrenci ve öğretim görevlilerinin performansını ölçmek için Untra
Akademik Yönetim Çözümleri Limited Şirketi’nin (Untra Academic Management Solutions, LLC –
UntraAMS) geliştirdiği yenilikçi bir araçtır. AEFIS Çözüm Platformu’nun bir araya getirdiği gerçek
zamanlı veriler, akreditasyon süreçlerine uygulanabilmekle kalmıyor, daha da önemlisi, etkin ders
ve program tasarımı için de kullanılabiliyor. AEFIS Çözüm Platformu’nda ana birim, ders
müfredatıdır. Ders müfredatı, derslerle ilgili geribildirimi bir bütün olarak sunar; bunun içinde, kamu
kuruluşlarından ve akreditasyon kurumlarından aktarılan notlar ve öneriler, dersin geçmişi, dersin
amaçları ile ders sonuçlarının yanı sıra öğrenci ve öğretim görevlileriyle yapılmış araştırmaların
değerli sonuçları bulunmaktadır. Bu bilgiler, devrim niteliğindeki Öğretim Karar Destek Sistemi
(Instructional Decision Support System—IDSSTM) yoluyla uygulamaya konmaktadır. Sn. Sualp,
öğretim görevlilerinin ders planlama uygulamalarını, öğrencilerin öğrenme deneyimini
iyileştirmeye yönelik geliştirmek için kullanımı kolay olan bu sistemin verimliliğini anlatacak.
Biyografi
Mustafa Sualp halen 1999’da kurulmuş olan Untra Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’sudur. Kuruluşundan bu yana şirketinin sürekli iyileşen bir web ve IT danışmanlık şirketi haline
gelmesi için çalışmış olan Sualp, dinamik, değişken koşullarda ve düşüş gösteren piyasalarda
dahi ölçülebilir başarı sağlamıştır. Çeşitli internet ve teknoloji yönetimi alanlarında 15 yılı aşkın üst
düzey yöneticilik deneyimiyle, IS/IT stratejisi belirlemede derin teknik bilgisini, yaratıcı tasarım,
metodik gelişim ve sonuca-odaklı uygulama becerilerini kullanan, vizyon sahibi, yetkin bir uzman
olduğunu kanıtlamıştır. Teknolojiyle daha da güçlenen çözüm stratejileriyle uygulamaya dönük
süreç modellerini, etkili sonuçlar çıkaracak şekilde entegre etmesini defalarca başarmıştır. Onun
yönetimindeki Untra Corporation, Philadelphia Business Journal ve Pensilvanya Üniversitesi,
Wharton School of Business tarafından yayınlanan saygın Philadelphia 100® listesinde
Philadelphia bölgesinde en hızlı büyüyen 85. özel şirket olarak anılmıştır.

Akademik Değerlendirme, Geribildirim ve Girişim Sistemi AEFIS’in ilk mimarı olan Mustafa Sualp,
kurumsal akreditasyon konusunda çok sayıda konferansta dünyanın her yerinden gelen
üniversitelerin öğretim üyelerine AEFIS hakkında bilgi vermiş ve çoğundan ilgi görmüştür. Birçok
konferansta sunum yapmış olan Sn. Sualp, 2009 Ağustos’unda ABET IDEAL (Mühendislik ve
Teknoloji Akreditasyon Kurulu, Değerlendirme Liderliğinde Mükemelliyet Geliştirme Enstitüsü)
eğitim seminerine katılmıştır. Mustafa Sualp 2010’da, aralarında Haziran ayında sekizincisi
yapılacak olan Eğitim ve Bilgi Sistemleri, Teknoloji ve Uygulamaları (EISTA) Uluslararası Konferansı
da olmak üzere birçok konferansta sunum yapacaktır.
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