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GÜNDEM:
1-

Örgün ve Uzaktan Lisansüstü Eğitimin pandemi döneminde Yükseköğretim Kurulu
Kararları (EK-I) doğrultusunda Dijital ve Uzaktan Öğrenme yöntemleri
gerçekleştirilmesi, sınavlarının şeffaf ve denetlenebilir olmak kaydıyla dijital ortam
ödev, proje ve benzeri yöntemlerden hangileri ile yapılacağının Birim Yönetim
Kurullarınca kararlaştırılmasının görüşülmesi;

2-

Üniversitemizde 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortak kodlu olarak okutulacak
“KÜL195 Gönüllülük Çalışmaları (1+2 4,0)” dersinin açılmasının görüşülmesi;

3-

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı temel ve ortaöğretimde yabancı
dil dersinden muaf olan işitme engelli öğrencilere, talep etmeleri halinde yabancı dil
dersi yerine, eşdeğer kredide bir dersin verilmesinin görüşülmesi;

4-

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans programındaki ders değişikliklerinin
görüşülmesi;

5-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Kararı gereğince, Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenim gören öğrencilere 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi için talep etmeleri
halinde kayıt dondurma imkânı verilmesinin görüşülmesi;

6-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Kararı gereğince Üniversitemiz lisansüstü eğitimi tez aşamasında olan
öğrencilerin; 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi için tez teslim, savunma ve
yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin
şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir
ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla"
dijital imkanlar ile yapılmasına, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt
dondurma imkanından da yararlanabilmelerinin görüşülmesi;

7-

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 29.01.2019 tarihli ve 1/1 sayılı kararıyla kabul
edilen “Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurularla İlgili
Değerlendirme Ölçütleri”nin B maddesindeki “doçentlik sözlü sınavında başarılı
olmak kaydıyla” şartının uygulanmasının (COVID-19) pandemi salgını nedeniyle
01.06.2021 tarihine ertelenmesinin görüşülmesi;

8-

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans, İngilizce Öğretmenliği Lisans ve
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları ile Çocuk Gelişimi Önlisans Programı
Uygulamalı Derslerinden, öğrencilerin uzaktan eğitim platformu aracılığı ile
Program Akademik Koordinatörlükleri tarafından belirlenen ödevlerden sorumlu
olmalarının görüşülmesi;

9-

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Bahar
Dönemi Ara Sınav tarih değişikliğinin görüşülmesi;

10-

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Dönem Sonu sınav tarih değişikliğinin görüşülmesi;

11-

Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar Dönemi e-Sertifika programları sınav tarihinin
görüşülmesi;

12-

Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar Dönemi İngilizce e-Sertifika programları sınav
tarihinin görüşülmesi;

KARAR:

1-

Örgün ve Uzaktan Lisansüstü Eğitimin pandemi döneminde Yükseköğretim Kurulu
Kararları (EK-I) doğrultusunda Dijital ve Uzaktan Öğrenme yöntemleri
gerçekleştirilmesi, sınavlarının şeffaf ve denetlenebilir olmak kaydıyla dijital ortam
ödev, proje ve benzeri yöntemlerden hangileri ile yapılacağının Birim Yönetim
Kurullarınca kararlaştırılmasının kabulüne,

2-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından alınan
23/03/2020 tarih ve E.23222 sayılı yazı ile ön lisans ve lisans programlarında seçmeli
olarak “KÜL195 Gönüllülük Çalışmaları (1+2 4,0)” dersinin okutulmasına karar
verilmiş olup Üniversitemiz birimlerinde 2020-2021 öğretim yılından itibaren ortak
kodlu ders olarak açılmasının kabulüne,

3-

Yükseköğretim

Kurulu

Başkanlığı

Eğitim-Öğretim

Dairesi

Başkanlığının

16/03/2020 tarihli ve 75850160-199-E.19474 sayılı yazısı gereği; Açıköğretim
Sisteminde seçmeli ders uygulaması olmaması ve yabancı dil derslerinin YÖK
zorunlu dersi olmasından dolayı İşitme Engelli öğrencilerin talep etmeleri ve
ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olduğunu gösterir belgeyi beyan etmeleri
halinde Yabancı Dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) dersi yerine “Etkili İletişim ve
İşlevsel Beceriler” dersinin açılarak eşdeğer ders verilmesine,
Yabancı Dil Dersi Yerine Açılması Planlanan “Etkili İletişim ve İşlevsel
Beceriler 1-2” Ders İçeriğinin ekteki (EK-II) şekliyle belirlenmesinin kabulüne,

4-

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans programında 2020-2021 öğretim
yılından itibaren uygulanmak üzere yapılan ders değişikliklerinin ve intibak
programının ekli listedeki (EK-III) şekilde uygulanmasının kabulüne,

5-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Kararı gereğince, Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının bahar dönemi
eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, Üniversitemizde ders ekle-sil işlemlerinin
sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme
imkanlarının olmaması göz önünde bulundurularak;
Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı olup öğrenim
gören öğrencilerin, talep etmeleri halinde 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde
kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden
sayılmamasına,

6-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Kararı gereğince Üniversitemiz lisansüstü eğitimi tez aşamasında olan
öğrencilerin; 2019-2020 öğretim yılı Bahar dönemi için tez teslim, savunma ve
yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin
şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir
ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla"
dijital imkanlar ile yapılmasına, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt
dondurma imkanından da yararlanabilmelerinin kabulüne,

7-

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 29.01.2019 tarihli ve 1/1 sayılı kararıyla kabul
edilen “Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurularla İlgili
Değerlendirme Ölçütleri”nin B maddesindeki “doçentlik sözlü sınavında başarılı
olmak kaydıyla” şartının uygulanmasının (COVID-19) pandemi salgını nedeniyle
01.06.2021 tarihine ertelenmesinin kabulüne,

8-

Covid-19 salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.04.2020
tarihinde öğretmen adayı öğrencilere ve 09.04.2020 tarihinde uygulamalı eğitimler
gören

öğrencilere

yönelik

aldığı

kararlar

doğrultusunda

öğrencilerin

kurum/kuruluşlarda uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmadığı veya kısıtlı
hale geldiği belirtilmiştir. Bu kapsamda YÖK, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin
2019-2020 öğretim yılı Bahar Dönemini kapsayacak biçimde ve yalnızca Bahar
Dönemine mahsus olmak üzere, “mağduriyet yaşamamaları ve mezuniyet
durumunda olan öğrencilerin sene kaybına uğramamaları için” eksik kalan
eğitimlerini uzaktan öğretim yöntemiyle “ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve
benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi” şeklinde yapılabileceği konusunda
yükseköğretim kurumlarına yetki vermiştir.
İlgili karar gereğince Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında
aşağıda belirtilen uygulama dersleri için;
A- Sosyal Hizmet Lisans Programı SHZ402U “Sosyal Hizmet Uygulaması II”
dersi
B- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İNÖ406U kodlu “Öğretmenlik
Uygulaması” ve THU302U kodlu “Topluma Hizmet Uygulamaları II”
dersleri
C- Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı OKÖ404U kodlu “Öğretmenlik
Uygulaması II” ve THU402U kodlu “Topluma Hizmet Uygulamaları”
dersleri
Ç- Çocuk

Gelişimi

Önlisans

Programı,

ÇGE206U

kodlu

“Kurum

Uygulamaları” dersi öğrencilerinin uzaktan eğitim platformu aracılığı
(aofuygulamadersleri.anadolu.edu.tr)

ile

Program

Akademik

Koordinatörlükleri tarafından belirlenen ödevlerden sorumlu olmalarının
kabulüne,
9-

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakülteleri Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Bahar Dönemi İnternet Tabanlı Ara
Sınavının 09-16 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasının kabulüne,

10-

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde
yapılması planlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi
Dönem Sonu sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasının
kabulüne,

11-

Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar dönemi e-Sertifika Programlarında okutulacak
dersler ve Akademik Takvimin belirlenmesi hususunda Anadolu Üniversitesi
Senatosunun 24/01/2020 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile kabul edilen 07/06/2020
tarihinde yapılması planlanan Bahar Dönemi e-Sertifika sınav tarihlerinin
Coronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesine,

12-

Açıköğretim Fakültesi 2020 Bahar dönemi İngilizce e-Sertifika Programlarında
okutulacak dersler ve Akademik Takvimin belirlenmesi hususunda Anadolu
Üniversitesi Senatosunun 24/01/2020 tarihli ve 1/3 sayılı kararı ile kabul edilen
09/05/2020 tarihinde yapılması planlanan Bahar Dönemi İngilizce e-Sertifika sınav
tarihlerinin Coronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe
ertelenmesine,

Karar verildi.

