ÜNİVERSİTEMİZİN ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ TÜM
PROGRAMLARINDA 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
SINAVLARININ (ARASINAV, FİNAL VE BÜTÜNLEME) YAPILMASINA İLİŞKİN SENATO
KARARI

Ülkemizin de etkilendiği COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı
bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılan uzaktan
öğretim faaliyetlerinde derslerin değerlendirilmesi ile ilgili uygulama esasları mevcut durumlar
dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre,
Dönem İçi Etkinlikler ve Ders Değerlendirmelerine Katkıları
1. COVID-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmeden önce yapılmış olan dönem içi
etkinliklerin oranının %20’den fazla olması durumunda bu oranın korunmasına, %20’den az
olması durumunda ise bu oranın %20 olarak revize edilmesine, bu durumdaki dersler için
yeni bir dönem içi etkinlik (ödev, kısa sınav, arasınav vb) yapılmamasına,
2. Dönem içi etkinliği (kısa sınav, arasınav, ödev vb) verilmemiş dersler için ders
yürütücülerinin sınıfın genel durumuna (öğrencilerin internet bağlantısı imkânı,
bilgisayar, cep telefonu imkanı vb. değişkenler açısından) göre dönem içi etkinlik oranı
%20 olacak şekilde aşağıda yer alan iki seçenekten birini kullanabilmesine,
a- Teorik dersler için HARUZEM biriminin uzaktan eğitimde kullandığı LMS
(MOODLE) sistemi üzerinden ders yürütücülerinin, öğrencilere rapor yazma, araştırma
yapma ya da etkinlik yapmayı vs. içeren ödevler veya projeler verebilmesi ve belirli bir
teslim tarihi verilerek öğrencilerin sistem üzerinden ödevlerini ilgili derse
yükleyebilmeleri ve ders yürütücüsünün de bu ödev/etkinlikleri dönem içi etkinlik
değerlendirilmesi için (ödev, rapor, proje notu) kullanabilmesine,
b- Rektörlük servis dersleri (Türk Dili-2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2, Yabancı
Dil-2) dışındaki teorik derslerin dönem içi etkinlik değerlendirmesi için (arasınav notu)
Edmodo, Google Form, Quizizz, Kahoot vb. çevrimiçi platformların kullanılabilmesi,
Rektörlük servis derslerinin sınavlarının da HARUZEM biriminin çevrimiçi sınav sistemi
üzerinden yapılabilmesi, yapılan sınava herhangi bir sebepten dolayı katılamayan
öğrenciler için de (a) fıkrasının uygulanabilmesine,
Dönem Sonu Sınavları ve Ders Değerlendirmelerine Katkıları
3. Dönem sonu sınavların (yarıyıl sonu ve bütünleme) yaz döneminde yüz yüze olacak şekilde
yapılmasına,
4. Dönem sonu sınavlarının (yarıyıl sonu ve bütünleme) ders değerlendirmelerine katkısının
%80 olarak belirlenmesine,
5. Eğitim-öğretime ara verilmeden önce tamamlanmış olan dönem içi etkinliklerin ders
değerlendirmesine katkı oranının %20’den fazla olması durumunda, dönem sonu sınavının
değerlendirmeyi %100 yapacak şekilde belirlenmesine,
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ÖRGÜN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

(Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hariç)
30 Mart 2020-3 Nisan 2020
6 Nisan 2020- 10 Nisan 2020
13 Nisan 2020-17 Nisan 2020
20 Nisan 2020- 24 Nisan 2020
27 Nisan 2020- 1 Mayıs 2020
4 Mayıs 2020- 8 Mayıs 2020
11 Mayıs 2020- 15 Mayıs 2020
18 Mayıs 2020- 22 Mayıs 2020
25 Mayıs 2020- 29 Mayıs 2020

7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10.Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15.Hafta

4 Mayıs 2020- 8 Mayıs 2020

Çevrimiçi sınavların yapılması

11 Mayıs 2020-15 Mayıs 2020

-Ödevlerin sisteme yüklenmesi
-Çevrimiçi sınava giremeyen öğrenciler için ödevlerin sisteme yüklenmesi

1 Haziran 2020-12 Haziran 2020

-Uzaktan yürütülen derslerin yoğunlaştırılmış bir program ile tekrarı,
-Uzaktan yapılamayan uygulamalı derslerin yoğunlaştırılmış olarak yapılması

15 Haziran 2020-24 Haziran 2020

Yarıyıl sonu sınavları

27 Haziran 2020-5 Temmuz 2020

Bütünleme sınavları

24 Ağustos 2020-04 Eylül 2020

İki Ders sınavları (başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler tarafından
belirlenecektir).

Yaz okuluna ilişkin karar COVID-19 pandemi sürecinin gelişimine göre verilecektir.

