Fakültemizde 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında yürütülecek olan eğitim-öğretim ile
ilgili sürecin aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.






















Fakültemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında derslerin karma şekilde (yüz
yüze ve çevrimiçi) yapılmasına ve her iki şekilde de devam zorunluluğunun aranmasına,
Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Bölümünün tüm seçmeli derslerinin UZEM üzerinden
yapılmasına (Takım Sporları dersleri hariç),
Fakültemiz bölümlerinin 5’i derslerinin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
İngilizce) UZEM üzerinden yapılmasına,
Çevrimiçi derslerin ders sorumlusu tarafından haftalık ders programında belirtilen günlerde,
18:00-21:00 saatleri arasında canlı anlatım şeklinde ve her ders saatinin 30 dk olacak şekilde
işlenmesine,
Çevrimiçi işlenecek derslerin dekanlık tarafından belirlenerek ders programında
belirtilmesine,
Yüz yüze işlenecek teorik derslerin 30 dk ders, 30 dk ara şeklinde işlenmesine ve ders
aralarında dersliklerin havalandırılmasına,
Dersi alan öğrenci sayısının 30’dan fazla olduğu sınıflarda teorik ve uygulamalı derslerin sınıf
mevcudu yarıya inecek şekilde işlemesine ve mevcut ders programı içinde öğretim elemanı
tarafından gerekli düzenlemenin yapılmasına,
Yüz yüze ve çevrimiçi alınan derslerin, tüm sınavlarının (ara sınav, final, bütünleme) yüz
yüze yapılması,
Aşı yaptırmış öğrencilerin HES kodu sorgulanarak fakülteye alınmalarına, aşı yaptırmamış
öğrencilerin haftada 2 kez PCR testi sonucuna bakılarak fakülteye alınmalarına,
Öğrencilerin Covid-19 pozitif, temaslı ya da PCR testi pozitif olması durumunda karantina
veya hastalık süresince yüz yüze derslerden muaf tutulmalarına ve bu süre zarfında derslerden
uzak kalmamaları için dersin sorumlusu tarafından UZEM’e ders notlarının yüklenmesine,
Öğrencilerin toplu taşıma araçlarında yığılmalarını önlemek için yüz yüze derslerin sabah
09:00-12:30, öğleden sonra 13:00-16:30 saatleri arasında işlenmesine,
Aşı yaptırmış Akademik ve idari personelin HES kodu sorgulanarak fakülteye alınmalarına,
aşı yaptırmamış olanların haftada 2 kez PCR testi sonucuna bakılarak fakülteye alınmalarına,
Öğretim elemanlarının Covid-19 pozitif, temaslı ya da PCR testi pozitif olması durumunda
karantina veya hastalık süresince yüz yüze verdikleri dersleri UZEM üzerinden canlı olarak
yürütmelerine, dersleri çevrimiçi yürütemeyecek düzeyde hasta olan ders sorumlularından
derslerin dönem sonuna kadar alınarak müsait durumdaki bir öğretim elemanına verilmesine,
Eğitim-Öğretim faaliyetleri süresince Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tedbir ve tavsiyelere
eksiksiz uyulmasına,
Covid-19 salgınında olumlu veya olumsuz yönde bir gelişme olması durumunda, ilgili
kurumların
alacakları
kararlar
doğrultusunda
Eğitim-Öğretim
faaliyetlerinin
güncelleştirilmesine,
Pandemi tedbirlerinin Fakülte Sekreteri tarafından alınmasına, uygulama ve takibinin ders
sorumluları tarafından yapılmasına,

