FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ: LİSANSÜSTÜ ONLİNE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI YÜRÜTME İLKELERİ
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Seminer dersleri dahil tüm dersler zoom online platformu üzerinden yürütülmeye devam
edilecektir. Bu derslerde (örneğin 3 saatlik bir ders için) izlenecek genel yöntem şöyle
olacaktır: dersin 2 saatlik ders anlatım kaydını oluşturmak, ders saati öncesinde diğer
yardımcı materyaller ile beraber bu kaydı öğrenciler ile paylaşmak, dersin 1 saatini senkronize
ders olarak öğrenciler ile beraber interaktif (in-class discussions, question/answers vb.)
olarak işlemek. Bunun dışında, discussion grupları, izleme/dinleme ödevleri, projeler vs. gibi
yardımcı yöntemler/dökümanlar ile lisansüstü derslerin online yöntemlerle uyumlu bir
şekilde desteklenmesi beklenmektedir.
Dersini belirli akademik gerekçelerle yukarıdaki gibi işleyemeyecek öğretim üyelerinin
derslerini online olarak nasıl yürütmek istediklerini belirten dilekçelerini Anabilim dallarına
sunmaları ve bu konuda Anabilim dallarından onay almaları gerekmektedir.
“Yeterlik”, “Tez Öneri Sınavları”, “Tez İzleme Komitesi Sınavları” ve “Tez Savunma Sınavları”
video kaydı alınmak şartıyla ZOOM online platformunda yapılacaktır. Sınavın video kaydı
sonrasında Enstitüye ulaştırılacaktır. Islak imzalı dökümanların asılları sonradan toplanmak
üzere taranmış halleri e-mail üzerinden toplanıp Enstitüye ulaştırılacaktır.
Lisansütü derslerin içerisinde final sınavları online ya da uzaktan take-home tarzı olarak
yapılabilecek derslerin final sınavları zamanında yapılacaktır. Online yapılamayacaklar için
final sınavları okulun genel takvimi ile uyumlu olacak şekilde Yaz Dönemine sarkmış ileriki bir
tarihte yapılacaktır. Dönem içerisindeki midterm, quiz, homework’ler gibi hususlardaki
ölçme-değerlendirme’ler online sistemle uygun bir şekilde yürütülecektir. Lisansüstü
derslerdeki izlencelerde dönem başında ilan edilen ölçme-değerlendirme sisteminin, online
eğitim-öğretim ile uyumlu olacak şekilde revize edilmesi beklenmektedir.
Lisansüsü öğrencilerin tez çalışmaları eğer Laboratuvarda fiziksel çalışma gerektirmiyorsa
ZOOM online platformu aracılığı ile uzaktan yürütülecektir. Bu süreçte makale okuma-yazma,
literatür taraması, bilimsel yetkinlik/akademik ingilizce ilerletme gibi hususlar ön plana
çıkacaktır. Eğer laboratuvar çalışması gerekiyor ise, gerekli kişisel koruma önlemleri alınarak
ve etkileşim halinde olan araştırmacı sayısı mümkün olduğunca azaltılarak, danışmanların
gözetiminde bu çalışmalar yürütülmeye devam edilebilecektir. Bu devam etme kararı her bir
laboratuvar ve çalışma konusu özelinde gerekli risk analizleri yapılarak ilgili öğrenci ve
danışman tarafından verilecek ve uygulanacaktır.
Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim
öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin; örneğin, COVID-19 salgını nedeni ile yüksek risk
taşıma potansiyeli olan veya malzemeleri temin edilemeyen ve laboratuvarlarda yürütülmesi
gereken tez/araştırma çalışmaları vb. derslerin telafisi için, her bir programa ya da kişiye özel
yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi
uygulanabilecektir.
Burada belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili olarak ise, alınacak enstitü kurul kararları ile esnek
çözümler üretilebilecektir.

Online resources for science laboratories:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iVSIeOqKjj58xcR8dYJS5rYvzZ4X1UGLWhl3brR
zCM/edit#gid=0

