
 

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM - ÖĞRETİM ESASLARI 

1. Eğitim – Öğretim Yöntemi 

 

 Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan teorik dersler ve bu derslerle 

bütünleşen laboratuvar uygulamalarının da tamamı uzaktan eğitim yoluyla senkron (eş 

zamanlı) olarak yürütülmesine,  

 

 Sağlık alanlarında eğitim veren Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere tüm teorik derslerin uzaktan 

eğitim yoluyla senkron yapılmasına, uygulama eğitimlerinin ise mümkün olduğunca 

uzaktan eğitim yoluyla senkron yapılması önerilmekle birlikte, senkron yapılması 

mümkün olmayan durumlarda Covid-19 sürecinin seyrine göre pandemiden korunma, 

fiziki koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak seyreltilmiş gruplar halinde 

dönüşümlü olarak dönem içerisinde yüz yüze yapılmasına, dönem içerisinde 

yapılamaması durumunda bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program 

uygulanması hususunda nihai kararların ilgili birimlerce alınmasına, 

 

 Ön lisans programlarında yapılacak olan stajların ödev/proje verilerek tamamlanması, 

lisans programlarında bulunana Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Kurum 

Deneyimi alan öğrencilerin ilgili derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından 

belirlenecek takvim ve yönteme göre yürütülmesine,  

 

 Lisansüstü seminer sunumları, yeterlilik sınavları ve tez savunmaları; tez danışmanının 

görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde şeffaf, denetlenebilir ve 

kayıt altına alınmak şartıyla yüz yüze veya senkron yapılmalıdır.  

 

 SEM ve TÖMER sertifika program dersleri uzaktan eğitim yolu ile online olarak 

yapılacaktır. 

 

2. Devamsızlık 

 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında yüzde yüz uzaktan öğretim yönteminin 

uygulanacağı senkron derslerde devam şartı aranır.  

 

 Senkron derslere katılımı ve asenkron (eş zamansız) ders kayıtlarını izleme durumları 

takip edilerek, derslerin en az %70’sine senkron ya da asenkron katılmayan öğrenciler 

devamsız sayılabilecektir. 

 

3. Ders Ortamı 

 

Uzaktan öğretimle verilecek derslerin işlenmesinde öğretim elemanlarının aşağıdaki 

hususlara özen göstermeleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. 

 

 Haftalık ders programına uyulmalı, dersler kesinlikle haftalık ders programında 

belirtilen saatlerde yapılmalıdır.  

 İdarece kabul edilen geçerli bir mazeret olmadığı sürece akademisyenler derslerini 

birimlerindeki odalarında yapmalıdırlar. 



 

 

 

 Derslerde kamera açma zorunluluğu yoktur. Bağlantı problemi yaşandığında sanal 

sınıf sonlandırılarak yeni sanal sınıf açılabilir.  

 

 Derslerde, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik” hükümlerine uygun hareket edilir.  

 

 Uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecek senkron derslerle birlikte sunum, ders notu, 

vb. gibi yardımcı ders materyalleri dersler başlamadan sisteme yüklenir. 

  

 İhtiyaç olması halinde ders kayıtlarının ilgili haftaya yüklenmesi şartıyla dersler, sanal 

sınıf dışında uygun diğer dijital platformlarda da ispat koşulu yerine getirilmek üzere 

yürütülebilir.  

 

 Önlisans/ Lisans programlarında akademik danışmanlık, bitirme çalışması, bitirme 

projesi vb. muadili derslerle lisansüstü eğitim programlarındaki uzmanlık alan, 

seminer, danışmanlık vb. diğer ders ve faaliyetler ilgili akademik birimlerce 

belirlenecek yöntemlerle yürütülür. 

 

4. Sınavlar ve Değerlendirme 

 

 Ara sınav, ara sınav mazeret sınavlarının yapılış şekilleri 

 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslerin uzaktan öğretim 

yöntemiyle yapılması nedeniyle ara sınav ile ara sınav mazeret sınavları, 

elektronik ortamda çevrim içi sınav veya ilgili programın öğrenme kazanımları 

ile sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde 

bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler 

doğrultusunda, ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı 

performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı vb. kanıta dayalı etkinlik 

yöntemleri kullanılarak yapılır. 

 

 Sınavlarda kullanılacak yöntemler ile yapılacak ara sınavların ve yarıyıl sonu 

sınavlarının dersin başarı notuna katkı oranlan dersi veren öğretim 

elemanının teklifiyle her bir ders ve her bir sınav için ayrı ayrı birim yönetim 

kurulu kararı ile belirlenir. 

 

 Tüm birimler sınav programlarını Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkez 

Müdürlüğü ile Koordinasyon içinde hazırlar. 

 

 Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının yapılış şekilleri COVID-19 salgını 

süreci doğrultusunda daha sonra alınacak bir kararla belirlenecektir. 

 Tek Ders Sınavlarının yapılış şekilleri 

 

Üniversitemizin tüm birimlerinde tek ders sınavları, senkron uzaktan öğretim 

yöntemiyle birim yönetim kurulu kararı alınarak yapılır. 


