
 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 

 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

 

 

a) Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı 29 Mart 2021 tarihinde 

başlayacak olup Üniversite web sitesinde yayımlanmış akademik takvime göre yürütülecektir. 

 

b) Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm bölüm ve programlarında ilk on bir (11) 

hafta dersler dijital ortamda uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi eşzamanlı (senkron) 

olarak gerçekleştirilecektir. Ders uygulamaları ise son 4 hafta içerisinde pandemi 

tedbirleriyle ve sınıflar/laboratuvarlar seyreltilmiş olarak yarıyıl sonu sınavından önce 

uygulama yapacak bölümler tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda yüz yüze 

yapılacaktır. Sınıf/laboratuvar mevcutları gruplara bölünerek yerleşke ve derslerdeki 

öğrenci sayısı düşürülmüş olacaktır. Pandeminin getirdiği mücbir sebepler ya da fiili 

imkânsızlıklardan dolayı yüz yüze ders uygulamalarına katılamayacak öğrenciler ders 

uygulamalarını aynı zamanda eş zamanlı(senkron) olarak online takip edeceklerdir. 

 

c) 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere UZEM tarafından 

bölüm/programlarda yürütülen dersler hariç, tüm bölüm/programlarda ara sınavların 

başarı notuna etkisi yüz (100) üzerinden yirmi (20), yarıyıl sonu sınavının başarı notuna 

etkisi yüz (100) üzerinden seksen (80) not olarak değerlendirilecektir. UZEM 

tarafından bölüm/programlarda yürütülen derslerde 2020-2021 Bahar Yarıyılında ara 

sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin sınavlarının bahar yarıyılı sonunda yüz (100) puan 

üzerinden ve yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Pandemi koşullarının müsaade 

etmemesi durumunda bu sınavlar uzaktan dijital yöntemlerle kontrollü olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

d) UZEM tarafından asenkron olarak yürütülen dersler hariç, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 

bahar yarıyılı ara sınavları tüm akademik birimlerde uzaktan dijital yöntemlerle 

kontrollü olarak yapılacaktır. Bahar yarıyıl sonu sınavlarının yüz yüze yapılması 

planlanmakta olup, pandemi koşullarının müsaade etmemesi durumunda yarıyıl sonu 

sınavları da uzaktan dijital yöntemlerle kontrollü olarak gerçekleştirilecektir. 

 

e) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar 

yarıyılında öğrenciler Üniversitemiz dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarda yüz yüze 

yapmaları gereken yarıyıl içi ve yaz dönemindeki zorunlu stajlarını bulundukları 

yerlerde yapabileceklerdir. Pandeminin getirdiği mücbir sebepler ya da fiili 

imkânsızlıklardan dolayı stajlarını yapamayacak öğrenciler dijital imkânlar kullanarak 

uzaktan eğitim yoluyla, ilgili birimlerin ilgili kurullarının belirleyeceği ödev, proje, 

performans/tasarım, dosya hazırlığı vb. faaliyetlerle yapabileceklerdir.   

 



f) 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemizin akademik birimleri uzaktan 

öğretim esnasında olağan faaliyetlerine devam edecek olup kütüphaneler ve uygulama 

laboratuvarları ilgili birimlerin gözetimi altında gerekli maske, mesafe ve hijyen 

(sağlığa uygunluk) şartlarına dikkat etmeleri şartlarıyla öğrencilerin yararlanmasına 

açık olacaktır. 

 

g) COVİD-19 Pandemi sürecinin dünyada ve ülkemizde sürekli değişiklik gösteren bir süreç 

olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yapacağı 

yönlendirmelere göre sürecin yürütülmesine yönelik senato kararlarında değişiklikler 

yapılabilecektir.  

 

h) Yukarıda belirtilen kararlar haricinde Avrasya Üniversitesi’nin ilgili yönetmelik hükümleri 

geçerlidir. 

 

 


