
       AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ 

Üniversitemiz tarafından,  küresel ölçekte etkili olan Covid-19 salgını doğrultusunda,  

Sağlık Bakanlığının görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında 

Yeni Normalleşme Süreci” çerçevesinde, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemine uzaktan 

eğitim modeliyle senkron olarak başlanıp, Koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak 

uygun şartların oluşmasıyla birlikte yüz-yüze eğitime kademeli olarak geçilebilecek bir hibrit 

eğitim modeline karar verildi. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senato toplantısında , bahar döneminde uygulanacak 

olan hibrit eğitim modeline ilişkin, Covid-19 sürecinin seyrine göre salgından korunma, fiziki 

koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, uzaktan ve yüz yüze öğretimin birlikte 

yürütülebileceği bir eğitim modeli benimsendi. 

Salgın seyrine göre sürecin yeniden değerlendirilmesine atıfta bulunulan Senatoda, 

2020-2021 bahar dönemine uzaktan öğretim yöntemiyle başlanması, uygulama gerektiren 

bölümlerde/programlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet edilerek 

harmanlama bir modelin izlenmesi kararlaştırıldı. Senatoda alınan kararlar doğrultusunda 

örgün eğitim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerinin 

aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde yürütülmesine karar verildi. 

16.02.2021 tarihli Senato kararına göre; 

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

bütünleşen laboratuvar uygulamalarının tamamın da uzaktan eğitim yoluyla senkron 

(eş zamanlı) olarak yürütülmesi, 

 

 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,  

 

 Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin klinik 

uygulamalarının Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde esnek  zaman 



planlaması, enfeksiyon kontrolü ve korunma önlemlerine uygun bir  şekilde yüzyüze 

yapılması, 

 Ön lisans programlarında bulunan stajların ödev/projelerle tamamlanması, lisans 

programlarında bulunana Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Topluma Hizmet 

Uygulamaları, Kurum Deneyimi derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından 

yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte/yüksekokul kurulları  

tarafından karara bağlanması,  

  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 olarak yapılması,  

 

 Diploma programı kapsamı dışında yer alan SEM ve TÖMER tarafından yürütülen 

sertifika program derslerinin uzaktan eğitim yolu ile online olarak yapılması. 

 

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

uygulanacağı senkron derslerde devam şartı aranması,  senkron derslere katılım ve 

asenkron (eş zamansız) ders kayıtlarının izleme durumları takip edilerek, derslerin en 

az % 70’ine senkron ya da asenkron katılmayan öğrencilerin devamsız sayılması, 

 

 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 yürütülmesi, 

 

 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 yapılması,   

 Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının COVID-19 salgın sürecinin hafiflemesi 

durumuna bağlı olarak yüzyüze/çevirimiçi yapılmasına yönelik ilerleyen süreçte 

karar alınmasına, 

 Tek Ders Sınavlarının yapılış şekilleri Üniversitemizin tüm birimlerinde tek ders 

sınavları,  senkron  uzaktan öğretim yöntemiyle birim yönetim kurulu kararı 

alınarak yapılması kararları alındı. 


