2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemindeki Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin İşleyişine İlişkin
Üniversitemiz Senatosu’nun 24 Şubat 2021 Tarihli Toplantısında Almış Olduğu Kararlar
TIP FAKÜLTESİ


Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. Dönemlerde tüm teorik ve uygun görülen pratik derslerin uzaktan
eğitim yöntemiyle yapılması; hastanede yapılması gereken klinik uygulamalı derslerin küçük
gruplara ayrılarak yüz yüze yapılması; staj sonu teorik ve pratik sınavlarının yüz yüze
yapılması; 1.2 ve 3. sınıflara ait tüm dersler ve sınavların uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 4. sınıf “Entegre Uygulama” dersinin gruplar halinde
yüz yüze yoğunlaştırılmış klinik uygulama şeklinde yapılması.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Spor Bilimleri Fakültesi’nde yer alan programlardaki uygulama derslerinin 31 Mayıs-11
Haziran 2021 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda uygulamalı olarak
yapılması.

ÖNLİSANS SAĞLIK PROGRAMLARI


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tüm programları ile Şebinkarahisar Sosyal Bilimler
MYO İlk ve Acil Yardım Programı ve Alucra MYO Laborant ve Veteriner Sağlık programında
3+1 Mesleki Eğitim Modeli kapsamında alınması gereken derslerin (İşyeri Eğitimi, İşyeri
Uygulama ve Staj) yüz yüze yapılması, diğer derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle
gerçekleştirilmesi.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI


3+1 Mesleki Eğitim Modeli kapsamında yapılması gereken staja konu olan derslerin (İşyeri
Eğitimi, İşyeri Uygulaması ve Staj) yukarıdaki maddede bahsi geçen akademik birim ve
programların haricinde Uzaktan Eğitim ile yürütülmesi, bu bağlamda İşyeri Eğitimi dersinin
haftada 2 saat ve staj dersinin de ödev, proje vb. materyal kullanılarak yürütülmesi.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR


Tüm lisansüstü programlarda yer alan Yeterlilik, Uzmanlık Alan Dersi, Seminer ve Tez
Çalışması derslerinin yüz yüze yapılması, bunun dışındaki lisansüstü derslerinin nasıl
yapılacağının ilgili enstitülerin kurulları tarafından belirlenmesi.

DİĞER EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ




Yukarıda belirtilen hususların haricinde Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin önlisans,
lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla
ve uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması,
Yüzyüze yapılacak olan dersler ve diğer çalışmaların sağlık koşullarına ilişkin azami dikkat
gösterilerek ve sıkı tedbirler alınarak yapılması,







Kayıt dondurma başvurusunda bulunan öğrencilerin taleplerinin gerekçe ve/veya ek belge
istenmeksizin kabul edilmesi,
Yüz yüze yürütülecek staj, uygulama vb. gibi faaliyetlerinin işleyiş ve süreci ile ilgili kararların
ilgili akademik birimlerce alınması ve uygulanması,
Ara sınavların çevrimiçi olarak veya ödev, proje vb. gibi çalışmalar şeklinde yapılabilmesi ve
bu konuya ilişkin kararların birimlerin ilgili kurullarınca alınması, final ve bütünleme
sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. Ancak ilerleyen süreç içerisinde final ve
bütünleme sınavları pandemi koşulları dikkate alınarak çevrimiçi olarak veya ödev, proje vb.
gibi çalışmalar şeklinde de planlanabilir.
Yukarıda yer alan maddelerle birlikte derslerin kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesiyle
ilgili hususlar akademik birimlerin sorumluluğu altındadır.

UZAKTAN ÖĞRETİMDE “DERS YAPISI VE DERS İŞLEYİŞ SÜRECİ” İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR


Sanal dersler Google Meet ve BigblueButton uygulamaları üzerinden yürütülecektir. Meet
üzerinden yapılan ders kayıtlarının tutulması/paylaşılması, kontrolü ve yönetimi öğretim
elemanının sorumluluğundadır. BigBlueButton ile yapılan sanal dersler kayıtları ise
üniversitemizin sunucularında tutulacak olup, ihtiyaç halinde (eğer doğru şekilde
kaydedilmişse) UZEM yetkilileri kayıtlara erişebilecektir.



Sanal ders kayıtlarının en geç üç gün içerisinde ilgili dersin sayfasında paylaşılması
gerekmektedir.



Öğretim elemanının her hafta ilgili ders için en az bir ders materyali paylaşması önerilir.



Tüm birimlerde bir saatlik ders için online ders süresinin en az 30 dakika, iki saatlik ders için
40 dakika, üç saatlik ders için 60 dakika, dört saatlik ders için 80 dakika, beş ve üzeri saatlik
dersler için istenirse dersler ikiye bölünecek şekilde ayarlanılacaktır. (Tıp Fakültesi ve sağlık
alanları hariç).



Her şube ve ikinci öğretim için derslerin 14 hafta olarak senkron şeklinde yapılması,



Sınavların ödev olarak yapılması durumunda öğretim elemanlarının ödevleri intihal
programlarına tabi tutulabilmesine,



Ödevler veya çevrimiçi sınavlarla ilgili kararların akademik takvime bağlı kalarak
bölüm/programının belirleyeceği takvime göre yürütülmesine, karar verilmiştir.

