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TOPtANTt TUTANAGT (Nisan 2O2O)

Kiiresel dlgekte yaqanmakta olan ve Diinya Salhk Orgiitii tarafrndan "Pandemi"
olarak ilan edilen olaganiistii durum kargrsrnda, T.C. Cumhurbagkanhlr Kararlarr ve

Yilksekdlretim Kurulu Bagkanh!rnrn e!itim-dlretim siireglerinin mi.imkiin oldupunca
kesintiye ulramadan yiiriitiilebilmesi amacryla yayrnladtlr

"

Pandemi D\nemi (izaktan

Olretim Uygulamalart Yol Haritast" kapsamrnda 2019-2020 BAHAR DONEMiNiN

KALAN SURESINiN Uzaktan Ogretim Sistemi iizerinden yiirtitiilmesine

karar

verilmi5tir.

YOK taraflndan yiiksekdlretim kurumlannda bahar yarryrhnrn uzaktan dlretimle
tamamlanacalr, bu yarryrl igin yiiz yiize egitim yaprlmayacalr aglklanmr$trr. Aynca
uzaktan dlretim altyaprsr ile devam edemeyecek programlar ve uygulamah dersler

igin Universiteler tarafrndan yaz d6neminde yeni bir takvim olugturulabilecegini
belirtilmistir.

Bu gergevede Siileyman Demirel Universitesi Trp Fakiiltesinde 2019-2020 bahu
dcineminin kalan siiresinde uzaktan Ogretim sistemi iizerinden agagrdaki usul ve
esaslarrn uygulanmasr ydniinde karar ahnmr5trr;

I

'

Fakiiltemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi giinii mevcut ders programlannrz gegerli olacak
gekilde uzaktan rilretime gegilecektir.

2.

Derslerin gegitli teknik nedenlerle senkron

(

canh olarak eq zamanh) izleyememe

durumuna karqr video kayrtlannr sonradan izleme imkanrna sahip olunacaktrr. Bunun
iqin oYS (http://ovs.tip.sdu.edu.trl) iizerinden Adobe connect uygulamasrnr (gerekirse

farkh uygulamalann da kullanrlmasr miimkiin olacaktrr) kullanrlacaktrr. uygulama ile

ilgili tnm bilgiler

e-posta aracrhlr

ile

dfirencilere gdnderilecektir. Bu bilgiler aynca

gerek OYS'de (http://oys.tip.sdu.edu.trl) gerekse

trp fakiiltesi web

sayfasrnda

(https://tin.sdu.edu.tri) ve sosyal medya hesaplannda dlrencilerle paylagrlacaktrr.

3'

Internet erigiminde problem yagama ihtimali olan cilrencilerimiz igin oyS'de
(http:/iovs.tio.sdu.edu.trl) yeterli sayrda gegitli ders materyalleri (izlenceler, ders
notlarr, sunumlar vb) mevcut olacaktrr.
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Tamamen uygulamaya ydnelik dersler

igin Fakiiltemiz

nezdinde gdztimler

bulunacaktrr. Bu noktada Trp Fakiiltesi Dekanh[r tarafindan gerekli agrklamalar resmi
web sitesinden duyurulacakt rr.

5.

inttim dlrenciler igin mezun olduklarrnda gdrevlendirildikleri merkezlerde en

srk

karqrlaqacaklan salhk problemleri ve Kovid-l9 salgrm ile nasrl miicadele edeceklerine

ycinelik takiiltemiz dlretim [yeleri tarafrndan hazrrlananacak videolar, giincel bilgiler,
sunumlar, kaynaklar OYS (http://oys.tip.sdu.edu.trl) iizerinden sisteme yi.iklenecektir.

Kurul srnavlan, final ve bttiiLnleme srnavlannm takvimi ve ydntemi ile ilgili resmi
sayfalanmrzdan agrklama yaprlacaktrr.

1

Bir sonraki toplantrnm 12.05.2020 tarihinde saat 12.30-13.30 arasrnda

yaprlmasrna

karar verilmigtir.
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