T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖNLİSANS-LİSANS (TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ HARİÇ)
AKADEMİK TAKVİMİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE
GÜNCELLEME
16 MART - 29 MART 2020
30 MART 2020

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLMESİ
UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLANMASI

05 HAZİRAN 2020
05 HAZİRAN 2020

10 HAZİRAN 2020

DERSLERİN SON GÜNÜ
ARA SINAVLARIN SON GÜNÜ
DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAMAYAN UYGULAMALI DERSLERİN
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ OLARAK UZAKTAN EĞİTİM, ÖDEV, VAKA
TAKDİMİ vb YÖNTEMLERLE YAPILMASI*
ARA SINAV NOTLARININ İNTERNETE GİRİLMESİ İÇİN SON GÜN

10 HAZİRAN 2020
15 HAZİRAN-19 HAZİRAN

MAZERET SINAVLARI İÇİN BAŞVURUNUN SON GÜNÜ
MAZERET SINAVLARI

20 HAZİRAN- 05 TEMMUZ 2020

YARIYIL SONU SINAVLARI
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ INTERNETE GİRİLMESİ İÇİN
SON GÜN
BÜTÜNLEME SINAVLARI

08 HAZİRAN-19 HAZİRAN 2020

08 TEMMUZ 2020
11 TEMMUZ – 19 TEMMUZ 2020
21 TEMMUZ 2020
22-27 TEMMUZ 2020
28-30 TEMMUZ 2020
06 AĞUSTOS 2020
17-28 AĞUSTOS 2020

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ INTERNETE GİRİLMESİ İÇİN
SON GÜN
MEZUNİYET İKİ DERS SINAV MÜRACAATLARI
MEZUNİYET İKİ DERS SINAVLARI
SINAV SONUÇLARININ BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİMİ İÇİN SON
GÜN
EK SINAV MÜRACAATLARI

31 AĞUSTOS-6 EYLÜL 2020

EK SINAVLAR (*** Azami süresini tamamlayan öğrenciler içindir.)
SINAV SONUÇLARININ BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİMİ İÇİN SON
09 EYLÜL 2020
GÜN
*Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü uygulamalı derslerinin yoğunlaştırılmış uygulaması, 0619 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

a) Ön Lisans, Lisans programlarındaki tüm sınavlar; eş zamanlı sınav, eş zamanlı olmayan sınav,
sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, vb. yöntemlerle yapılabilecektir. Sınavların nasıl
yapılacağını ilgili öğretim elemanının görüşü doğrultusunda birim kurulları karar verecektir.
b) Birimler, 05 Haziran 2020 tarihine kadar hangi dersin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağına
ilişkin kararını ilgili kurullarında alarak, birim web sayfalarından öğrencilere duyuracaktır.
c) Sınavları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje, vb. yöntemlerle yapılacak derslerde, teslim
tarihini ve yöntemini dersin öğretim elemanı ODUZEM kanalı ile öğrencilere duyuracak ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirecektir.
d) Bahar dönemi ile sınırlı kalmak koşulu ile sınavın uygulama şekline bakılmaksızın ara sınavların
başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %60 olacaktır.
e) Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme
kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaf ve denetlemeler de göz önünde
bulundurularak “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda
yürütülecektir.
f) Bitirme çalışmaları/tezleri/projeleri
sonuçlandırılacaktır.

danışman

öğretim

elemanının

değerlendirmesiyle

STAJLAR
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, zorunlu staj
uygulaması bulunan akademik birimlerdeki staj ve uzaktan eğitimle verilemeyecek derslerin
uygulama ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili olarak YÖK’ün 11.05.2020 tarihli dönem sonu
sınavları ile bu döneme ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesi kararı ve öğrencilerin staj
yeri bulamama, staj yerlerinde sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların bir risk oluşturacağı
düşüncesiyle aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
a) Yüz yüze yapılmak üzere ertelenen uygulama ve laboratuvar çalışmaları ilgili öğretim elemanın
görüşü ve birim kurulu kararı ile belirlenmiş olan akademik takvim doğrultusunda dijital
imkânlar kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb.
yöntemlerle yapılacaktır.
b) Bütün öğrenciler (Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bölümü hariç) % 50’sini tamamlamış oldukları stajların geriye kalan süresini ödev, proje,
sunum, vaka analizi, ders vb. yöntemlerle tamamlayacaklardır.
c) Son sınıf öğrencilerinin (Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bölümü hariç) (lisans dördüncü sınıf öğrencileri ile ön lisans ikinci sınıf öğrencileri) staj yeri
bulmaları ve bütün yasal sorumluluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını mevcut mevzuat
çerçevesinde yapmalarına; staj yeri bulamayan son sınıf öğrencilerinin ise, herhangi bir hak
mahrumiyeti yaşamamaları için, stajlarını bölümün görüşü ve birim kurulu kararı ile dijital
imkânlar kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb.
yöntemlerle yapacaklardır.
d) Ara sınıf öğrencileri (Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bölümü hariç) (lisans birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri ile ön lisans birinci sınıf
öğrencileri), staj yeri bulmaları ve bütün yasal sorumluğu kabul etmeleri şartıyla stajlarını
mevcut mevzuat çerçevesinde yapabilecekleri gibi, staj yeri bulamayan ara sınıf öğrencilerinin
stajları ise, bölümün görüşü ve birim kurulu kararı ile 2020-2021 akademik yılına
ertelenebilecek veya bölümün görüşü ve birim kurulu kararı ile dijital imkânlar kullanılarak
uzaktan öğretim yöntemiyle veya ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle de
yapabileceklerdir.
e) Birimler 05 Haziran 2020 tarihine kadar staj, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının nasıl
yapılacağı hakkındaki kararlarını ilgili kurullarında alarak web sayfaları vasıtasıyla öğrenciye
duyuracaklardır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildireceklerdir.
f) Öğretim elemanları öğrencilerden doğrudan alacakları sunum, ödev, rapor, araştırma, proje
vb.leri ile tüm sınav evraklarını muhafaza ederek pandemi sonrasında CD/DVD ortamında veya
flash bellek ile birlikte birimlerine teslim edecekler veya ODUZEM sistemi üzerinden alınan
evraklar sistemde muhafaza edilecektir.

