ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE UYGULAMA ESASLARI
1. 2021-2022 Akademik Yılı güz yarıyılında fakülte, enstitü ve meslek
yüksekokullarımızın tüm bölüm, program ve anabilim dallarında 04 Ekim 2021
tarihinde yüz yüze eğitime başlanmasına,
2. Derslere kayıtlı öğrenci sayısı, derslik kapasitesi, fiziki koşullar, uygulama ağırlığı,
salgının bölgesel, yerel ve dönemsel seyri de dikkate alınarak; ilgili akademik birimin
yetkili kurulları tarafından alınacak karar doğrultusunda örgün programlarda
harmanlanmış veya hibrit eğitim modelinin de kullanabilmesine,
3. Gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimlerin (laboratuvar dersleri, uygulamalı
dersler ile derslerin uygulamalı kısımları, fiziksel uygulamalar vb.) yüz yüze ya da
harmanlanmış yöntemlerle yapılmasına,
4. Eğitim ve öğretimin ders bazında uygulanışına ilişkin kararların ilgili fakülte, enstitü
veya meslek yüksekokulu tarafından en geç 20 Eylül 2021 Pazartesi gününe kadar birim
sayfasından duyurulmasına,
5. Derslere kayıtlı öğrenci sayısı, derslik kapasitesi, fiziki koşullar, uygulama ağırlığı,
salgının bölgesel, yerel ve dönemsel seyri ile örgün programlarda uzaktan eğitimle
verilecek derslere ilişkin kısıtlar (salgın süreçlerinden bağımsız olarak programda yer
alan mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS kredisinin %40’ına kadarı uzaktan
öğretimle verilebilir) dikkate alınarak; ilgili akademik birimin yetkili kurulları
tarafından alınacak kararlar doğrultusunda örgün programlardaki teorik derslerin
uzaktan eğitimle yürütülebilmesine,
6. Salgının bölgesel, yerel ve dönemsel seyrine göre fakülte, enstitü ve meslek
yüksekokullarımıza bağlı programlarının; Üniversitemizin ya da bağlı bulunduğu
birimin yetkili kurulları tarafından alınmış olan çerçeve kararları ile çelişmemek
koşuluyla, birbirinden farklı uygulamalara göre planlamalar yapabilmesine,
7. Dersin yüz yüze veya uzaktan yapılmasına bakılmaksızın, tüm ders materyallerinin
(ders notları, ders videoları vb.) Mergen Öğrenme Yönetim Sistemine yüklenmesine ve
ilgili konuların işleneceği haftadan en az bir hafta önce öğrencilerle paylaşılmasına,
8. Yüz yüze yapılacak uygulamalı ve teorik derslerin çevrim içi öğretim ve ders
materyalleriyle desteklenmesine,
9. Derslere devam zorunluluğunun, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Örgün Eğitimde
Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları”nın 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine,
10. Yüz yüze yapılacak derslerde ders süresinin 30 dakikadan az 40 dakikadan fazla
olmamasına, derslerin blok olarak yapılmamasına,
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11. Programa özgü derslerin (programın teknik içeriğini oluşturan zorunlu veya mesleki
seçmeli dersler) ara, dönem sonu, bütünleme ve ek sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
12. Programın teknik içeriğini bütünleyen ortak derslerin (Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, vb.) sınavlarının
uygulanış biçimine ilişkin kararın; derslere kayıtlı öğrenci sayısı ile salgının bölgesel,
yerel ve dönemsel seyri de dikkate alınarak Ortak Dersler Bölümü tarafından ilgili
dersin sınav haftasından en az iki hafta önce Üniversitenin web sayfasından
duyurulmasına,
13. Uzaktan (çevrimiçi ortamda) yapılacak derslerde sınav haftaları öncesi soru-cevap
ve/veya konu özetleme derslerinin yüz yüze yapılabilmesine,
14. Öğretim ve değerlendirme süreçlerinde çoklu öğretim yöntemleri ile çoklu ölçmedeğerlendirme tekniklerinin kullanılmasına,
15. Gerekli olması durumunda hafta içinde mesai saatleri dışında ve hafta sonu Cumartesi
ile Pazar günlerinde ders ve/veya sınav yapılabilmesine,
16. Covid-19 Pandemisi nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası
öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan
öğrencilerimizin 05 Kasım 2021 tarihine kadar başvurmaları halinde, kayıt dondurma
taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,
17. Dinamik bir süreç olarak kabul edilen Pandeminin seyrine bağlı olarak Yükseköğretim
Kurul Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve/veya Valiliğimiz tarafından alınacak yeni
kararlar doğrultusunda uygulamaların Üniversitemizin yetkili kurulları tarafından
değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılabilmesine
Karar verilmiştir.
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