ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılında ön lisans/lisans/lisansüstü eğitiminde teorik derslerin
içeriği ve ders araçları dikkate alınarak uzaktan ve karma (yüz yüze ve uzaktan) şekilde
yürütülecektir.
a) Fakülte/Müdürlüklerce tamamen uzaktan öğretim yoluyla planlanan ve senato kararı ile onaylanan
dersler çevrim içi ve senkron (canlı) olarak verilecektir. Türk Dili, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve
zorunlu İngilizce dersleri dışındaki tüm uzaktan eğitimler çevrim içi ve senkron olarak verilmesi
esastır.
b) Diğer dersler karma eğitim sistemi yani seyreltilmiş şekilde yürütülecektir. Tüm derslikler, akıllı
tahta ve kamera sistemi ile yüz yüze eğitim şeklinde birlikte yürütülürken aynı zamanda canlı olarak
uzaktan da izlenebilecek şekilde desteklenmektedir. Fiziksel mesafeye uygun olarak derslik
kapasitesinin 1/3 ünü aşmayacak şekilde sınıf mevcudu seyreltilecektir. Bu kapasite ile
sınırlandırılmış dersliklerde öğrenciler dönüşümlü olarak ve yüz yüze derse katılım sağlayacaklardır.
Sınıfın diğer öğrencileri ise LMS (Perculus) sistemi üzerinden dersleri senkron olarak takip
edeceklerdir.
c) Uygulamalı olan derslerin teorik kısmı karma eğitim yoluyla, uygulama kısımları ise, olabildiğince
seyreltilmiş gruplar halinde ve zorunlu sürelere dikkat edilerek yüz yüze verilecektir. Laboratuvar vb.
uygulamalar, ayrıca önceden kayıt altına alınmış videolar, simülasyonlar vb. uygulamalar ile
desteklenebilecektir.
d) Koşullar elvermediği takdirde uygulama derslerinin nasıl ikmal edileceği, ilgili fakülte kurulunca
karara bağlanacaktır. Bu hususta diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği imkânları değerlendirilecektir.
Ayrıca şartların uygun olmadığı durumlarda, şartlar elverdiğinde yapılacak sıkıştırılmış bir uygulama
programı çerçevesinde, uygulamalar seyreltilmiş olarak, yüz yüze de verilebilecektir. Öğrencilerin
hastane ve benzeri uygulama mekânlarında geçirecekleri süreleri, asgari düzeyde tutulacak şekilde
planlanacaktır.
2. Lisansüstü programlarda verilen derslerin asgari %40’ ı, çevrim içi ve senkron olacak şekilde,
kalan derslerin yürütülmesi ise, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda
öğrencilere duyurulacaktır.
3. Derslikte bulunan öğrenciler ile uzaktan bağlanan öğrenciler, derse katılmış (mevcut) olarak kabul
edilecektir.
4. Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan “Uzaktan Eğitici Eğitimi” uzaktan erişime
açılacaktır. Her Fakülte/Müdürlük uzaktan eğitim koordinatörü olarak bir akademik personel
belirleyecek ve bu personel aracılığı ile koordinasyonu yürütecektir. Koordinatörlük yapacaklar
alacakları eğitim sonrası kendi birimlerini düzenli olarak eğiteceklerdir. 2020-2021 eğitim öğretim
yılında üniversitemizde ders verecek bütün öğretim elemanlarının bu eğitimi alması zorunludur.
Uyum eğitimi/eğitimleri esnasında tüm akademik birimlerimiz bu gerekliliği sağlayacaktır.
5. Her akademik birim ders programlarının planlanması, dersliklerin atanması e-sınav
organizasyonlarına dair takvimi belirleyerek öğrencilere ilan edecektir.
6. Ara sınavlar, Yarıyıl sonu sınavları ile Bütünleme Sınavları, Üniversitemiz Sınav Komisyonunca
belirlenen ilkeler çerçevesinde, sınav ve ölçme değerlendirme güvenliği azami ölçüde sağlanarak

yapılacaktır. Uzaktan yapılan sınavlarda, süre kısıtlaması, soru sayısının ve çeşitliliğinin artırılması,
tam ekran kitlenmesi gibi tedbirler uygulanacaktır.
7. Öğrencilerimizin niteliklerini geliştirici seminer, webinar, konferans programları oluşturulacaktır.
Bu programlara yüz yüze ve uzaktan erişim yoluyla katılım mümkün olabilecektir.
8. Öğrencilerimize akademik danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme imkânlarının
sağlanmasına devam edilecektir.
9. Yarı zamanlı (Ders Saati Ücretli) Öğretim elemanlarının her birine, ilgili fakülte dekanlıkları /
müdürlükler, bölümlerinden birer öğretim elemanını Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili konularda
yardımcı olmak ve yeni sisteme kolay adapte olabilmeleri için yardımcı görevlendirecektir.
Görevlendirilen bu yardımcılar, yarı zamanlı olarak derse giren eşlerine uzaktan eğitimlerde
koordineli olarak destek verecektir.
10. Yüksek Öğretim Kurulu’nca Pandemi’nin seyrine göre alınacak kararlar sonrası Senatomuz
yukarıda alınan kararlarında güncelleme yapabilecektir.
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