
 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 
UZAKTAN EĞİTİM USUL VE ESASLARI 

 
Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında üniversitemizin tüm (ön lisans, lisans ve 

lisansüstü) programlarında, 2019-2020 Akademik Yılı bahar döneminde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan 
öğretim ile verilen derslerin ara sınavlarının; Üniversitemiz ön lisans/lisans/lisansüstü programlarının bağlı 
bulunduğu eğitim-öğretim sınav yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin 
Usul ve Esaslar doğrultusunda ve aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
1. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ara sınavlarının; tek tip olarak, test (çoktan seçmeli) soruları, 

açık uçlu (klasik) sorular, ödev vb. yöntemlerle elektronik ortamda yapılmasına, 
2. Sınav güvenliğinin ve ödevlerin özgünlüğünün ölçme - değerlendirme araçlarıyla güvence altına 

alınmasına, soruların, salt bilgi düzeyinden ziyade analiz, sentez, uygulama basamaklarına göre veya 
bireysel performansa dayalı olarak hazırlanmasına, 

3. Ara sınavların akademik takvimde ifade edildiği şekliyle 13 – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında haftalık 
ders programına göre uygulanmasına,  

4. Ortak zorunlu dersler için (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve Yabancı Dil II), 20- 26 
Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmasına, 

5. Kayıt dondurma taleplerinin 17 Nisan 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Kayıt Dondurma Formu 
doldurularak ilgili sekreterliklere elektronik posta olarak gönderilmesine veya elektronik ortamda başvuru 
imkânı bulunmayanlar için posta yoluyla alınmasına, 

6. Derslerin, sınav türünün, katkı oranının dönem başında öğrencilere duyurulan oranlarda uygulanmasına, 
7. Test (çoktan seçmeli) veya açık uçlu sorularla gerçekleştirilecek sınavlar için, soru havuzu oluşturma 

işlemlerinin sınavdan en az 1 (bir) hafta önce elektronik ortamda hazır duruma getirilmesine, soru 
havuzunda bulunacak olan soru adedinin, sınavda sorulacak soru sayısının en az 2 (iki) katı olmasına, 

8. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen veya sınav esnasında teknik sorun yaşayan öğrenciler için Mazeret 
Sınavı uygulamalarının mevcut mevzuatlar çerçevesinde devam etmesine,  

9. Soruların ve/veya ödevlerin, örgün eğitim haftalarında işlenen ve uzaktan eğitimde verilen konuları 
içerecek şekilde olmasına, gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin şeffaf, kanıtlanabilir, 
denetlenebilir, objektif olmasına ve kayıt altına alınmasına, 

10. Ara sınavları ödev, proje şeklinde verilen derslerde ara sınav haftası içerisinde ödev toplama işlemlerinin 
elektronik posta, STIX veya LMS sistemi üzerinden yapılmasına,  

11. Tez önerisi, yeterlilik, tez izleme, tez savunma, mezuniyet projesi, bitirme tezi sınavlarının senkron (eş 
zamanlı) olarak yapılmasına, sınav ortamlarının her bir sınav bazında nasıl yapılacağına ilgili birimin 
yönetim kurulunca karar verilmesine, belirlenen sınavların ölçülebilir, denetlenebilir olmasına, elektronik 
ortamda kayıt altına alınarak saklanmasına karar verilmiştir. 

 

Yürürlük Tarihi: 09.04.2020 Tarih ve 2020/14 sayılı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir. 


