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DAĞITIM YERLERİNE
 

Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle dünyada ve ülkemizde yüz
yüze eğitime ara verilmiş olması göz önüne alınarak üniversitelerimizin yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak programlarına kayıtlı olan
ve yurtdışındaki eğitimleri için ilgili üniversitelere gitmek zorunda olan öğrencilerin salgın
nedeniyle yaşayacakları sağlıkla ilgili endişelerini belirterek eğitimlerini ülkemizdeki
üniversitelerinde sürdürme talepleri 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ortak programlara
kayıtlı olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
eğitim alması gereken öğrencilere mahsus olmak üzere;

Söz konusu ortak programlarda taraf olan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunun
dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders veriyor olması halinde söz konusu
öğrencilerin bu imkanı kullanabilmeleri,
İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin ülkemizdeki
kayıtlı oldukları üniversitelerinde eğitime devam etmeleri veya Türkiye'deki
yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından
sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,
Bunun dışında öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundaki programa geçebilmesi

seçeneklerinden birisinin program özelinde değerlendirilerek yükseköğretim kurumlarının
ilgili kurulları tarafından karara bağlanması uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversitelere

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-105.01.01.01-E.32835 29.05.2020
Konu :Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim

Programları Hk.
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Demet SEZEN
Uzman

Telefon No:(312) 298 78 18

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : UWDSZNLC Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 01/06/2020-E.20277
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