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YÜKSEK ÖĞRENİMDE Z KUŞAĞI: 

ULSULARARASI ÖĞRENCİLER DENEYİMİ VE ACHOPINT1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi 
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Uluslararası Murat Hudavendigar AIH Lisesi 

 

 Aynı yaşta / dönemde yaşayan ve dolayısıyla aynı koşulları 

/ fırsatları ve hatta aynı deneyimleri paylaşan 

insanlar birbirlerinden etkilenirler. Bu durum, aynı veya yakın 

dönemlerde doğmuş ve büyümüş bireylerin benzer özelliklere 

sahip olmalarına neden olmaktadır. Bu noktadan hareket eden 

akademisyenler, bireyleri ve özelliklerini tanımlamak için “kuşak” 

terimini öne sürmüşlerdir. ( Berkup , SB 2014). 

Bir kuşak döneminde doğan herkes aynı değerleri veya 

deneyimleri paylaşmasa da, dünya görüşlerini şekillendiren ortak bir bağlamı 

paylaşırlar. Akademisyenler, her ülkenin kendine özgü kültürel ve tarihi koşullarını göz önünde 

bulundurarak, ülkeler arasında nesiller arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını 

tartıştılar. Sarraf ARA (2019)’a kuşaklar arası ulusal farklılıkları desteklemeyen araştırmacılar, 

temel olarak teknolojinin, özellikle BİT'in sürekli yükselişiyle küreselleşme eğiliminin artmaya 

devam ettiği ve bu nedenle farklı milletlerin büyük küresel olaylardan aynı şekilde etkilendiği 

argümanına dayanmaktadır. Kuşaklardaki ulusal farklılıkları destekleyen araştırmacılar, 

benzerliği sadece bu ülkeler kültürel açıdan benzer ise kabul etmektedir. Ancak farklı tarihsel, 

politik, kültürel ve teknolojik olayları göz önünde bulundurarak, ülkeler için farklı kategoriler 

düşünebiliriz. Kuşaklar, bazı ülkeler için sosyal, ekonomik ve tarihi olayların deneyimine göre 

farklılık gösterebilir. 

Günümüzde her birinin kendine özgü özellikleri olan altı kuşak tanımlanmıştır: 

1. 1928-1944 arasında doğan gelenekçiler, 

2. 1945-1965 doğumlu Baby Boomers (Boomers), 

3. 1965 ve 1979 doğumlu X Kuşağı, 

4. 1980-1995 doğumlu Y Kuşağı , 

5. 1995 ve 2010 yılları arasında doğan Z Kuşağı (Millennials sonrası, iGen ) 

6. 2010'dan sonra doğan Alfa Kuşağı veya  Google Kids 

 

 

                                                             
1 Bu bildiri 17-18 Eylül tarihlerinde Ege Üniversitesi İzmir'de düzenlenen 3. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde 
Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda çevrimiçi olarak sunulmuştur. 

İnternet 1995'te 
doğdu. Z kuşağı da 
öyle. (Seemiller, C., 
& Grace, M. (2017).



Baby Boomers, televizyonun dramatik bir şekilde genişlemesi, yaşam tarzlarını ve dünyayla 

bağlantılarını temel şekillerde değiştirmesi ile büyüdü.  X Kuşağı, bilgisayar devrimi 

gerçekleşirken büyüdü . Milenyum kuşağı internet patlaması sırasında yetişti.  Z Kuşağı için 

benzersiz olan şey, yukarıdakilerin hepsinin başından beri hayatlarının bir parçası 

olmasıdır. İPhone , en yaşlı Z kuşağı üyeleri 10 yaşındayken 2007'de piyasaya sürüldü (Dimock, 

M. 2019).  

Z Kuşağı (1995-2010 doğumlu), teknolojiyle doğmuş ve dijital yerliler olarak bilinmektedir. Her 

zaman sosyal ağlara bağlıdırlar ve karar alma dahil gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde 

hızlıdırlar. Tamamen dijital bir dünyada büyümüşlerdir. 2020 yılından itibaren, yüksek öğrenim 

kurumlarının (üniversitelerin) öğrencileri Z kuşağındandır ve en yaşlı olanlar ise iş piyasasına 

yeni girmiştir.  Schroth , H. (2019) işgücü piyasasının ve işverenlerin Z kuşağının gelişine 

hazırlıklı olması gerektiğini belirtmektedir. 

 

Günümüzde Z Kuşağı öğrencileri, üniversitelerdeki sınıfları, kampüs programlarını ve yurtları 

doldurmaktadır. Bu yeni kuşağı etkili bir şekilde üniversiteye kabul etmek, eğitmek ve mezun 

etmek için, eğitimcilerin bu öğrencilerin genel özelliklerini, bakış açılarını ve stillerini 

anlamaları gerekir. Bu kuşak; eğitim  modellerini , kurumlar için etkili politikaları, programları 

ve uygulamaları tasarlamak için değerli bilgiler sağlayabilir. ( Seemiller , C. ve Grace, M. (2017). 

Z kuşağının en belirgin özelliklerinden bazıları şunlardır: 

 Dijital yerli (doğuştan dijital) 

 Orijinalliğe odaklanmış 

 Girişimci 

 Eğitimli 

 Çok kültürlü 

 Sosyal olarak ilerici 

Z kuşağı, tüm kuşaklardan farklı özelliklere, iletişim yöntemlerine ve öğrenme stillerine 

sahiptir. Z kuşağı üniversite öğrencileri, başkaları üzerinde bir etki yaratmakla ilişkili görünen 

sadık ve açık fikirli olma özellikleriyle tanımlanmaktadır.  

"Pearson 2018 Yüksek öğretimde Z kuşağı beklentilerini karşılama" araştırmasının bazı 

sonuçları, "dijital yerliler" olarak tanımlansa da, Z kuşağı  birçok öğrencinin öğretmenlerine 

hala değer verdiğini göstermektedir.  Z kuşağı, YouTube'da önemli miktarda 

zaman geçirmektedir.  “App Kuşağı” olarak da bilenen Z kuşağının yükseköğretimde 

beklentilerini karşılamak, bazı geleneksel olmayan öğrenme stillerini benimseme yolu ile 

başarılabilecektir. Araştırmanın bazı sonuçları şu şekildedir: (Pearson 2018) 

 

 



 Z kuşağının % 59'u, teknolojinin gelecekte üniversite öğrencilerinin öğrenme biçimini 

değiştirebileceğine inanmaktadır. 

 Z kuşağının % 54'ü, teknolojinin üniversite öğrenim deneyimini büyük ölçüde 

geliştirebileceğini söylemektedir. 

 Z kuşağının % 78'i öğretmenlerinin öğrenmeleri ve gelişmeleri için "çok" veya "aşırı" 

önemli olduğunu düşünmektedir. 

 Z kuşağının % 57'si sınıf arkadaşlarıyla yüz yüze etkinlikleri tercih etmektedir. 

 Z kuşağının % 47'si YouTube'da günde 3 veya daha fazla saat harcamaktadır. 

 Z kuşağının % 55'i, YouTube'un son 12 ayda eğitimlerine, öğrenimlerine ve / veya 

kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu söylemektedir. 

 Z kuşağının % 7'si öğrenmek için etkileşimli öğrenme uygulamaları veya oyunları 

kullanmayı sevmektedir. 

 Bir üniversitede bir eğitim stratejisi oluştururken öğrencilerin öğrenme şekli önemlidir. Bu 

nedenle, eğitim yönetimi, teknolojiyle doğan ve dijital yerliler olarak bilinen bu yeni neslin 

ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.  

Puiu , S.'nin (2017) araştırmasında yer alan,  Z kuşağı tarafından öğrenirken  tercih edilen 

araçlar hakkındaki sonuçlar şu şekildedir: 

Araçlar Yüzde (%) 

Problemleri / alıştırmaları çözmek 50.5 

Sınıfta tartışmalar 45 

Bir takımda çalışmak 39.6 

Durum çalışmaları 33.3 

Simülasyonlar 29.7 

Çevrimiçi sesli video kaynakları 20.7 

El kitabı 15.3 

Yazılı çevrimiçi kaynaklar 9.9 

Ücretsiz çevrimiçi kurslar 9.9 

El kitabı dışındaki yazılı kaynaklar 9 

Ev ödevi 8.1 

Periyodik testler 7.2 

Mobil cihazdaki uygulamalar 7.2 

Profesyonel dergiler 5.4 

Ücretli çevrimiçi kurslar 2.7 

 

Sonuçlar bize gösteriyor ki, Z kuşağı çözme alıştırmalarını, vaka çalışmalarını, bir takımda 

çalışmayı, ders sırasında bir konu üzerinde tartışmayı tercih ediyor, ancak aynı zamanda 

çevrimiçi kaynaklar ve simülasyonlar tarafından etkileniyor ve testler, ödevler, ücretli çevrimiçi 

kurslar veya profesyonel dergilerden en az etkileniyorlar. Öğrenme için tercih edilen araçlar, 

öğretim için de tercih edilen araçlar haline gelmelidir. 



 

YouTube, Z Kuşağının günlük yaşamının 

önceliklerinden biridir. YouTube'u sadece eğlence 

için değil, aynı zamanda öğrenmek için de 

kullanmaktadırlar . Böylece büyük gözlemciler 

haline gelmektedirler. Üniversitelerde sınıflarında 

Z Kuşağı öğrencileri olan akademisyenler, 

öğretmek için önce göstermeleri gerektiğinin 

farkında olmalıdır. Bir kez izlediklerinde, 

gördüklerinde, baktıklarında, öğreneceklerdir. 

Kültürel Olarak Kapsayıcı Öğretim Uygulamalarını Benimseme - Uluslararası Z Kuşağı 

öğrencileri için Öğretme / Öğrenme yönetimi 

UNESCO (2015) uluslararası öğrenciyi şu şekilde tanımlar; "Uluslararası mobil öğrenci, öğrenim 

göreceği ülkenin kendi ülkesinden farklı olduğu, öğrenim göreceği ülkenin eğitim faaliyetlerine 

katılmak amacıyla iki ülke arasındaki uluslararası sınırı fiziksel olarak geçen bir bireydir." 

AFS Global Research Study (2017), Mapping Generation Z'ye göre, Z kuşağı  yurtdışında eğitim 

görmek için diğer kuşaklara göre daha fazla motive olmuş durumdadır. Bu onları gittikleri 

üniversitelerde “misafir” yapmaktadır. Singh (2014), Z kuşağının kariyeri ile ilgili yedi özellikten 

birini olarak “küresel” i tanımlamakta ve yurtdışına eğitim, çalışma ve etkili bir şey yapma 

arzusunun da Z Kuşağının bir özelliği olduğunu belirtmektedir.   

UNESCO'nun uluslararası öğrenci sayısı verileri, Z kuşağının yurtdışında eğitim alma 

motivasyonunu doğrulamaktadır. Dünya çapında bir analiz için, bir üniversiteye kabul yaşının 

19 olduğunu varsayarak, 1995 ve 2010 arasında doğan Z kuşağı, en erken 2014 yılında 

üniversitelere kaydolmuştur. 2014 yılı itibariyle dünyadaki uluslararası öğrenci sayısı 

4.495.169'dur. Grafikte de belirtildiği gibi bu sayı sonraki yıllar için artış eğilimdedir. 2017 yılı 

için (UNESCO'nun en son verileri), üniversitelerde 5.309.240 Uluslararası Z kuşağı ve Y kuşağı 

(son sınıf) öğrenci bulunmaktadır. 

 

Bir Z kuşağı öğrenci: 
"Bir şey öğrenmek için, 

birinin bunu doğru 
yapmasını izlemeyi 

tercih ederim, sonra da 
aynısını yapmaya 

çalışırım"



 

 

Z kuşağı özellikleriyle birleşen uluslararası eğitim, üniversiteler için karmaşık sorunlara neden 

olabilmektedir. Uluslararası eğitim mekanizmalarında halihazırda üniversitelerde çözülmemiş 

sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları yeni nesil öğrencilerle bir araya getirmek, üniversitelerin 

kampüslerindeki sosyal / akademik / kültürel faaliyetlerini gözden geçirmelerini 

gerektirmektedir. Z Kuşağı, eğitim sisteminde birçok yönden devrim yaratmaktadır.  

AcHopInt, Yüksek Öğretimde Uluslararası Öğrenciler için Akademik Misafirperverlik: Akademik 

ve Akademik Olmayan Personel için Rehber Oluşturmak, Erasmus + KA2 - Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi için İşbirliği KA203 Yüksek Öğretim İçin Stratejik Ortaklıklar Projesidir 

ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir. AcHopInt, hem akademik hem de 

akademik olmayan yönlerden yükseköğretim kurumlarında akademik misafirperverliği 

artırmak için çözümler aramaktadır.  

AcHopInt'in iki önemli fikri çıktısı; “Akademik Misafirperverlik Modeli” ve “Akademik Personel 

için Rehber” Z Kuşağı öğrencileri için kültürler arası öğrenme / öğretim süreçlerini 

içermektedir. Bu süreçler, uluslararası Z Kuşağı öğrencilerinin temel özelliklerine göre 

geliştirilen stratejiler üzerine inşa edilmiştir.  Bu nedenle AcHopInt , uluslararası Gen Z 

öğrencilerinin öğrenme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır .  

Uluslararası Z Kuşağı öğrencileri için öğrenme / öğretme / benimseme süreçleri 

Z kuşağı öğrencileri, önceki kuşaklardan farklı öğrenci profillerine sahip, hiper bilişsel bir nesil 

olan otantik dijital yerlilerdir. Z kuşağı öğrencilerinin algıları farklıdır, çünkü onlar eğitim 

kaynaklarına erişimi olan kendi kendine öğrenenlerdir (Singh, 2014). Genellikle, interneti 

bilgilerinin ana sağlayıcısı olarak kabul ederek, öğrenim için çeşitli kaynakları çevrimiçi olarak 

kullanmaktadırlar. 

Z kuşağı taleplerinin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda , üniversitelerin daha görsel, 

etkileşimli, teknoloji ve sosyal medya / ağ oluşturma ile birleştirilecek öğretme-öğrenme 
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stratejilerini oluşturmaları gerekmektedir ( Cilliers , EJ2017). Z kuşağı, teknolojinin öğretim ve 

öğrenme  kalitesini artırdığını düşünmektedir. Uluslararası Z kuşağı öğrencileri, bu eğitim 

teknolojisine 7/24 erişebilmelidir (Hussin, AA 2018).   

Ayrıca sosyal medya araçları , “Öğrenme Yönetim Sistemi” olarak kullanılabilir . Bu nedenle 

AcHopInt, hem Akademik Ağırlama Modeli'nde hem de Akademik Personel Kılavuzlarında, 

sosyal medyayı üniversitelerde öğretim stratejilerine dahil etmelerini önermektedir. 

Cilliers, E.J. 2017 tarafından yapılan araştırmadan elde edilen önemli bir bulgu, ankete katılan 

öğrencilerin %100'ünün teknolojiyi öğretmenlerinden daha iyi kullanabildiklerini 

düşünmeleridir. Bu nedenle eğitimciler teknolojiyi öğretme-öğrenme sürecine dahil etmenin 

yaratıcı yollarını bulmalıdır. Podcast'ler, web siteleri, simülasyonlar, YouTube'daki etkileşimli 

eğitimler ve İnternet tabanlı eğitici oyunlar, Z kuşağının dikkatini çekebilecek teknolojilerden 

bazılarıdır. Twitter ve Instagram gibi sosyal medya iletişim kurmak ve bilgi paylaşmak için 

kullanılabilir. 

Daha önceki literatüre dayanan Cilliers, E.J. (2017), Z kuşağı öğrencileri ve öğretim görevlileri 

arasında olası köprüler sunmaktadır. Tablo 1, üniversitelerde Z Kuşağı öğrenci görüşleri ve 

öğretim görevlileri görüşünün bir özetini ve bu farklı bakış açılarını birleştirmek için olası 

çözümleri sunmakta ve Z Kuşağı öğrencileri barındıran öğretme-öğrenme stratejileri için ileriye 

dönük bir yol oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öğrenci görüşü 
  

Akademisyen görüşü Olası köprü 

Akademisyenlerden daha fazla 
teknoloji bilgisine sahip 
olduklarını biliyorlar. 

Daha fazla teknoloji bilgisi olan 
bir öğrenciye öğrettiklerinin 
farkındalar. 

Z Kuşağı eğitimini veren 
eğitmenler, yazılım, donanım 
ve dijital, teknolojik ve sosyal 
medyayı kullanmayı öğretmeye 
hazırlıklı olmalıdır. Yaratıcı sınıf 
düzenlerinin eğitim sürecinin 
bir parçasını oluşturması 
gerekecektir. 

Gün boyunca çevrimiçi 
bağlantıyla hızlı bilgi 
sağlıyorlar. 

Öğretime biraz teknoloji ekler, 
ancak bu sınırlıdır. 

Grup karar verme sürecinde 
İnternet'i bir iletişim aracı 
olarak keşfedin ve tek başına 
çalışmamaya çalışın, grubun 
birbirine bağlılığını artırın. 

Modüllerinin bir parçası olarak 
daha fazla teknoloji kullanımı 
talep ediyorlar. 

Sosyal medyanın öğretme 
öğrenme stratejilerine fayda 
sağlayabileceğinin farkına 
varırlar, ancak bu tür girişimleri 
uygulayacak bilgiye sahip 
değiller. 

Sosyal ağları ve olası 
entegrasyon yöntemi olarak 
kentsel planlamaya geleneksel 
yaklaşım üzerindeki etkilerini 
araştırın. Sanal yer oluşturma 
süreçlerini ve yaratıcı sınıf 
kurulumlarını keşfedin. 

Çevrimiçi sınavlara, çevrimiçi 
çalışma materyallerine artan 
ilgi 

Geleneksel öğretim 
yöntemlerinin (yazılı sınavlar 
ve resmi iletişim oturumları 
gibi) en iyi stratejiler olduğuna 
inanıyorlar. 

Kademeli bir değişikliği 
uygulamak için uygulamaları ve 
destekleyici yazılımları 
keşfedin. PowerPoints'i açık 
tartışmalar, canlı tartışmalar ve 
yapılandırılmış grup 
çalışmasıyla değiştirin. 

Daha fazla iletişim oturumu 
tercih ederler 

Daha fazla (geleneksel) iletişim 
oturumu tercih ederler 

Geleneksel öğretim 
yaklaşımlarından daha öğrenci 
temelli öğrenmeye 
geçin. Görsel yöntemleri ve 
yaratıcı öğretim oturumlarını 
(içeride ve dışarıda) dahil edin. 

İnternet çağında doğdular ve 
farklı bir görüşü anlamıyorlar. 

Z Kuşağı öğrencilerinin 
özelliklerinin, zorluklarının ve 
tercihlerinin tam olarak 
farkında değiller ancak 
öğrenmeye istekliler 

Bazı akademisyenler 
geleneksel bir öğrenme 
modelinden dönüşümsel bir 
öğrenme modeline 
geçmelerine yardımcı olmak 
için profesyonel gelişim 
desteğine ihtiyaç duyacaktır. 

Kaynak: Cilliers, E. J. (2017). The challenge of teaching generation Z. PEOPLE: International 

Journal of Social Sciences, 3(1). 

 

 

 

 



Uluslararası Z kuşağı öğrencileri için AcHopInt'e dahil edilen stratejiler : 

 1. Video tabanlı öğrenme: Üniversitelerdeki Z Kuşağı öğrencileri, önceki nesilleri 

karşılaştırıldığında, metin yerine görüntüler / videolar / ses yoluyla öğrenmeyi tercih ederler. 

YouTube, üniversitelerde, uluslararası Z Kuşağı öğrencilerine yönelik öğrenim yönetimi için 

harika bir araçtır. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar bize Z Kuşağının %82'sinin 

YouTube'u kullandığını göstermektedir. Aşağıdaki grafik bize Z kuşağının çevrimiçi davranışını 

göstermektedir(Poll 2018). YouTube gayri resmi bir öğrenim kaynağı olarak kabul edilse de, 

üniversiteler YouTube aracılığıyla resmi öğrenim prosedürleri oluşturabilir. Uluslararası Z 

Kuşağı öğrencileri, öğrenme süreçlerinde YouTube'un 

etkileşimli ve çok dilli özelliklerinden yararlanabilir. 

Derslerin yanı sıra, etkili konuşmacıların videoları da içeriğe 

hayat verebilir ve uluslararası öğrencilerin zorluklarıyla başa 

çıkmalarına yardımcı olabilir. 

2. Sosyal medyadan yararlanma: Instagram, Facebook, 

snapchat ve twitter, Z kuşağının ilgilendiği sosyal medya 

araçlarıdır. Z kuşağı, sosyal medyayı günde 100 defaya kadar 

kontrol eder (WEF 2018). Sosyal medya, üniversitelerdeki 

çalışma programları hakkında iletişim kurmanın etkili bir 

yoludur, ancak uluslararası öğrenciler bağlantı kurmak ve 

bilgi alışverişi yapmak için çevrimiçidir. Bu nedenle, 

uluslararası Z Kuşağı öğrencileri için değerli ve güvenilir içerik sağlamak çok önemli bir adımdır. 

Kaydın ilk aşamasında, aday öğrencilere üniversitelerdeki kampüs hayatının nasıl 

göründüğünü göstermek, öğrenci ve fakülte çalışmalarını sergilemek, sosyal ve kültürel 

faaliyetler hakkında görsel bilgi vermek ve onlara halihazırda bulunan diğer öğrencilerle 

bağlantı kurma fırsatı vermek, onlara kayıtlı bir öğrenci olmanın nasıl bir şey olduğuna dair ilk 

fikri verecektir. Sosyal medya, diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için bir ağ görevi görür. Bu 

nedenle, uluslararası Z Kuşağı öğrencileriyle bir monolog yerine bir diyalog oluşturmak, katılımı 

teşvik eder ve ilgilerini artırır. 

3 Akran öğrenmesi: Zimmer, C. (2017) 'ye göre Z kuşağı, arkanlar arası öğrenmeyi kabul ettiği; 

% 80 oranında Z Kuşağı'nın arkadaşları ve sınıf arkadaşlarıyla çalıştığını ve farklı bakış açıları 

elde etme becerisinin tadını çıkardığını bildirilmektedir. Akademik Misafirperverlik Modeli, 

uluslararası Z kuşağ öğrencileri için uluslararası bir akran öğrenme metodolojisi sunar. Bu 

metodoloji, uluslararası Z Kuşağı öğrencilerine birbirlerinden bir şeyler öğrenme fırsatı verir. 

4. Uluslararası Koçluk Sistemi (ICS): Hem bağımsız hem de işbirliğine dayalı çalışma Z kuşağı 

için önemlidir. Uluslararası koçluk sisteminin amacı, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek 

ve kültürel farklılıkları anlamaktır. ICS kapsamında, gönüllü koçlar tercihen yüksek lisans ve 

doktora öğrencilerinden seçilecek ve hem akademik başarı hem de sosyalleşme açısından 

adaptasyon sorunu yaşayan uluslararası öğrencilerle takım çalışmalarına devam edeceklerdir. 

Bu sistemin amacı, kampüs içselleştirmesini artırmaktır. Koçluğun en büyük yararı, Uluslararası 

Öğrencilerin sonuç olarak hızlı ve olumlu sonuçları görmeleridir. Bunun nedeni, koçluğun 

katılımcı olması ve öğrencilerin koçları ile öğrenme sürecine aktif olarak dahil olduklarında yeni 

82

70 69
63

43

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Usage of Social Media 
Platforms by Gen Zers



alışkanlıkları daha kolay öğrenip benimseme eğiliminde olmalarıdır. Bir koçluk oturumu biter 

bitmez Uluslararası Öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için uygulamalar uygulayabilirler. 

5 . Akademik ve akademik olmayan personel ile iletişimi geliştirmek : Uluslararası 
öğrencilerin, üniversitelerdeki hem akademik hem de akademik olmayan personel ile iletişim 
sorunları vardır. Özellikle ilk akademik yılında uluslararası öğrenciler kültür şoku yaşarken 
iletişim sorunları ile de uğraşmaktadır. Akademik misafirperverlik modeli, kültürler arası 
iletişimi geliştirmek için hem akademik hem de akademik olmayan personel için çalıştay 
olanakları sunmaktadır. 

6 . Uluslararası öğrencilerin sosyal ihtiyaçları için adaptasyon fırsatları: ICS aynı zamanda bir 
arkadaşlık ve sosyalleşme aracı olarak da hizmet edecektir. Uluslararası Z kuşağı öğrencileri, 
akademik çalışmalarının yanı sıra diğer Z kuşağı öğrencileriyle iletişim kurma fırsatı 
bulacaklardır.  

7 . Müfredatları yeniden tasarlama: Akademik Misafirperverlik Modeli, üniversitelere 
müfredatlarını uluslararası Z Kuşağı öğrencilerinin gereksinimlerine ve özelliklerine göre 
gözden geçirme olanağı sunmaktadır. Kariyer geliştirme faaliyetlerine odaklanmak ve 
girişimcilik, örgütsel kültür, finansal okuryazarlık üzerine bazı kurslar sağlamak, uluslararası Z 
kuşağı öğrencileri için faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Z kuşağı öğrencisi; 
"Kendi seçeceğim bir 

grup içerisinde yer 
almak benim ideal 
öğrenme ortamım 

olacaktır."
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