
 

Üniversitemizin Değerli Öğrencileri 

Ardahan Üniversitesi Senato Kurulu 03.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin aşağıdaki kararları almıştır. 

1-Üniversitemizde 2019-2020 Bahar Dönemi 02.03.2020 tarihinde başlamış,16.03.2020 tarihinde bir 
haftalık ara verilmişti.  23.03.2020 tarihinde uzaktan eğitim süreci başlamış olup bu dönem 14.06.2020 
Pazar günü sona erecektir.   
 
2- Mevcut akademik takvimde yer aldığı gibi dönem teorik derslere ait yılsonu sınavları 15.06.2020 
tarihinde başlayacak olup final, bütünleme, bu sınavlara ait mazeret ve tek ders sınavları bu tarihlere 
göre uzaktan eğitimle değil yüz yüze yapılacaktır. Ancak salgının etki sürecinin uzaması durumunda 
sınavların şekli ve yeni tarihleri daha sonra belirlenecektir.  
 
3-31.03.2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, Lisansüstü eğitimde 
tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da 
kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak 
üniversite yönetim kurulunca karar verilecektir. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten 
öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre eklenecektir. 
 
4-Lisansüstü tez teslimi, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve 
öğrencinin şartları dikkate alınacaktır. Tez savunma ve yeterlik sınavlarının  “denetlenebilir ortam ve 
şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabilecektir. 
Öğrenciler bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanabilecektir. 
 
5-Uzaktan eğitimle canlı veya görüntülü video çekimi şeklinde yapılacak dersler dönem başında 
birimlerce belirlenen haftalık ders programına uygun gün ve saatlerde yapılacaktır. 
 
6-Üniversitemiz akademik birimlerince tespit edilen ve senatoya sunulan ön lisans ve lisans 
programlarında uzaktan eğitim ile verilmesi mümkün olmayan uygulama dersleri (Öğretmenlik 
uygulama ve diğer uygulamalar dâhil olmak üzere) yaz döneminde telafi eğitimi yapılarak verilecektir. 
Bu derslerin başlangıç tarihleri ve programları daha sonra ilan edilecektir.  

7-Uzaktan eğitimle verilen derslerin ara sınavları (vize), ölçme ve değerlendirilmesi dersi veren 
öğretim elemanının tercihine ve dersin özelliğine göre sunum, tartışma, kısa sözlü, ödev, rapor veya 
çevrimiçi sınav yöntemlerinden bir ya da birkaçı şeklinde 04.05.2020 ile 14.05.2020 tarihleri arasında 
yapılacaktır.  
 
8-Yükseköğretim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans, lisans 
ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için 
tanınan kayıt dondurma müracaatları en geç 30.04.2020 tarihine kadar kabul edilecektir. Kayıt 
dondurulan süre azami öğrencilik süresinden sayılmayacaktır. 
 

 


