09.06.2020 TARİH, 2020/16-03 SAYILI SENATO KARARI İLE KABUL
EDİLEN

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ESASLARI
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını sebebiyle; Üniversitemizin tüm
programlarında (önlisans, lisans ve lisansüstü) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı
Yaz Okulu, 04 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında UZEM üzerinden online
olarak, Üniversitemiz önlisans/lisans/lisanüstü programlarının bağlı bulunduğu
eğitim-öğretim sınav yönetmelikleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz
Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları doğrultusunda aşağıda yer alan esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
1. Yaz okulunda açılacak derslerin Senatoya sunulmak üzere, 26 Haziran
2020 tarihine kadar Rektörlüğümüze bildirilmesine,
2. Senato Kararı ile açılması uygun görülen derslerin 15 Temmuz 2020
tarihine kadar Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) açılmasına,
3. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince yaz okulunda derslere devam
zorunludur. Devam şartının, UZEM üzerinde açılan dersin her hafta için
belirlenmiş faaliyetlerinin (canlı ders, forum, doküman, ödev, sınav vb.)
yerine getirilmesi ve öğretim üyesinin takibiyle sağlanmasına,
4. Ara ve Genel Sınavlar için; öğrencinin “Sınava Giriş” hakkının 1 kez
olmasına, teknik sorun yaşanabileceği düşünülerek sınav süresi içerisinde
5 kez oturum açma hakkı olmasına,
5. Yaz okulunda ders açan öğretim elemanı tarafından yapılacak işlemler;
 Derslerin her haftasında, ders programında belirtilen ders saatleri
içerisinde ve en az 40 dakikadan oluşan iki adet “SENKRON(EŞ
ZAMANLI)” ders yapılması, senkron (eş zamanlı) ders saatleri
dışındaki ders saatlerinde forum üzerinden etkileşimli olarak
derslerin işlenmesi, canlı ders videolarının sisteme yüklenerek
öğrencilerin kayıttan izlemesine olanak sağlanmasına,
 Dersin, öğrenci tarafından takibini kolaylaştıracak “DERS
İZLENCESİNİN” UZEM sistemine eklenmesine,
 Her hafta için ders materyallerinin öncelikle PDF formatı tercih
edilerek sisteme yüklenmesine,
 Yaz okulu ara sınav ve genel sınavlarının kapalı uçlu (çoktan
seçmeli), açık uçlu (klasik) veya ödev şeklinde yapılmasına, ders
izlencesinde sınav türlerinin belirtilmesine,

6.
7.

8.
9.

 Ara sınavlarda soru havuzunun sorulacak soru sayısının en az 2 katı,
genel sınavlarda da en az 3 katı olarak hazırlanmasına
 Kapalı uçlu (çoktan seçmeli) sınavların en az 20 sorudan, açık uçlu
sınavların ise en az 4 sorudan oluşmasına,
Ara sınavlar için mazeret sınavlarının, yaz okulunun 5.haftasında ilgili
birimlerin yönetim kurullarınca belirlenen tarihlerde yapılmasına,
Sınav süresinde, üniversite sınav sunucularında yaşanabilecek teknik
problemler sonucu sınavın tamamlanamaması halinde, dersin telafi
sınavının izleyen ilk Cumartesi günü yapılmasına,
Ara sınav ve genel sınav başarı katkı oranlarının, ilgili birimin tabi olduğu
eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre belirlenmesine,
Dijital ortamda yapılacak sınavlarda;
 Kopyaya teşebbüs ettiği,
 Kopya çektiği veya çektirdiği,
 Tehditle kopya çektiği,
 Kendi yerine başkasını sınav soktuğu veya başkasının yerine sınava
girdiği,
 Yükseköğretim kurumu bilişim sistemine zarar verdiği,
 Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya
başkasının yararına haksız bir çıkar sağladığı,

tespit edilen öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” gereği işlem yapılmasına,

