SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programların
Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar
2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programların faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke ve esasların Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesi neticesinde:

1)

Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarında eğitim ve öğretimin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar
Rehberi”, İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2021 tarihli genelgesi ve Sağlık Bakanlığının “Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” yazıları çerçevesinde yürütülmesine,

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” ve Üniversitemiz Pandemi Dönemi İcra Komisyonu önerileri çerçevesinde, üniversitemiz
kampüs alanlarında, binalarda ve tesislerde gerekli kurumsal ve bireysel tedbirlerin, ilgili birim yöneticileri, ders sorumluları ve öğrenciler tarafından alınmasına,
3) Derslerin öncelikle yüz yüze, gerektiği durumlarda ise sınıf ortamından yüz
yüze canlı yayın destekli veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesine,
4) Yüz yüze, sınıf ortamından yüz yüze canlı yayın destekli veya uzaktan öğretim
yapılacak dersler hakkında öğrencilere bilgilendirmenin akademik birimlerin
web sayfaları/sosyal medya hesapları, SDÜ Mobil Uygulaması ve Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden duyurulmasına,
5) Uygulamalı derslerin yüz yüze şeklinde yürütülmesine,
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6) Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş dersi, Temel Bilgi Teknolojileri
dersi, üniversite/fakülte ortak seçimlik dersleri ile 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin ı fıkrasında sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı
Dil, İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına,
7) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin “Yükseköğretim Kurumlarında
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları” çerçevesinde yapılmasına,
8) Üniversitemiz tüm tesis ve binalarına HES kodu ile entegre edilmiş personel ve
öğrenci kimlik kartları veya SDÜ Mobil QR uygulaması ile girişin sağlanmasına,
bu sistemin kapsamının salgının seyrine göre aşı kartı ve PCR testi içerecek
şekilde genişletilebileceğine,
9) Yüz yüze eğitim-öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dâhil olmasının teşvik edilmesine ve Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talimat ve önerilerinin dikkate alınmasına,
10) Süreç içerisinde salgının seyrine göre tekrar bir değerlendirme yapılarak Senatomuzun almış olduğu yukarıdaki kararlarda değişiklik yapılabileceğine
oy birliği ile karar verildi.
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