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Değerli Akademisyenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,
eni koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin
mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir șekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizle
uzaktan eğitim modeliyle bulușuyoruz ve teorik derslerimizi SENKRON (eș zamanlı) yada
ASENKRON (eș zamanlı olmayan) șekilde uzaktan eğitim yöntemleri ile yapıyoruz.
Asenkron uzaktan eğitim için teorik derslerin materyalleri, İÜC-AKSİS üzerinden dersin öğretim
elemanı tarafından paylașılmıștır. İÜC-AKSİS dıșında bir uzaktan öğretim platformu kullanmak
isteyen öğretim elemanlarımız, yine İÜC-AKSİS üzerinde ders materyallerini paylaștıktan sonra
gerekli duyuruları bu platform üzerinden yapmak ve bu platform üzerinden öğrenci ile etkileșimde
bulunmak kaydıyla bașta Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi olmak üzere diğer uzaktan öğretim
platformlarını da kullanabilir. Konu hakkında detaylı bilgi, web sayfamızın Duyurular kısmında bulunan
“Derslerin Uzaktan Eğitim Süreci” linkinde bulunmaktadır.
Teorik derslerin sınavları, Koronavirüs salgını konusunda olağandıșı koșulların sona ermesinden
sonra Rektörlüğümüzce dönem sonunda açıklanacak takvim dahilinde ve fiziki sınıf ortamında yapılacaktır.
Yine benzer șekilde, Uygulama ve Laboratuvar dersleri ile uzaktan eğitimle verilemeyen teorik dersler,
olağanüstü koșulların sona ermesini müteakiben Rektörlüğümüzce açıklanacak yoğunlaștırılmıș akademik takvim uyarınca yapılacaktır.
Öğretim elemanlarımızın Rektörlüğümüzce açıklanan prosedür ve kurallara azami riayet etmesi, tüm
sürecin sağlıklı ve verimli yürütülmesi ve hedeflenen standartların sağlanması açısından büyük önem
arz etmektedir. Özellikle Bölüm Bașkanlıklarımızın, kendilerine bağlı diploma programlarındaki eğitim
süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması hususunda mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri ve
sorumlulukları da mevcuttur.
Bu süreçte öğrencilerimiz, değerli öğretim üyelerimizin birikimlerinden günümüzün modern dijital
imkanlarını kullanarak faydalanırken, öğretim üyelerimiz de Yükseköğretim sistemimizin kalite vizyonu
çerçevesinde kazanım ve donanımlarını geliștirmeye devam edeceklerdir.
Süreç boyunca, web sayfamız üzerinden öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza düzenli ve periyodik olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bu zor süreci öğrenci ve öğretim elemanlarımızla birlikte özveriyle çalıșarak atlatacağımıza inanıyor, katkıları ve destekleri için bașta Üniversitemizin Bilgi
İșlem Daire Bașkanlığı personeli olmak üzere tüm değerli paydașlarımıza teșekkür ediyorum.
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