ONLINE EĞİTİM
SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Dersleri mobil cihazlarımız ile takip edebiliyor muyuz?
Evet edebilirsiniz. Derslerinizi Blackboard mobil uygulamalarından (iOS - Android) ve mobil
cihazlarınızın tarayıcısından takip edebilirsiniz.
2- Derse zamanında katılma şartı var mı?
Hayır yok. Eşzamanlı ders yapan öğretim elemanları size duyuru yapacaktır. Ancak etkileşimli
olması nedeniyle canlı derslere katılmanızı öneriyoruz. Böylece öğretim elemanıyla ve
arkadaşlarınızla aynı anda aynı ortamda buluşabileceksiniz. Canlı oturumlar kaydedildiği ve
sisteme yüklendiği için istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
3- İşlenen dersin video, slayt vb. kayıt edilecek mi?
Evet edilecek. Derslerle ilgili tüm malzemelere sistem üzerinden her zaman erişebileceksiniz.
4- Online dersler kendi ders saatlerinde mi olacak?
Canlı oturumlar (öğretim elemanı bunu size ilan ettiyse) belirtilen ders saatinde sadece bir saat
olmak üzere yapılacak.
5- Sınavlar online sistem üzerinden mi gerçekleştirilecek?
Öğretim elemanları bu konudaki isteklerini, sizlerle, öğrencileriyle paylaşarak, online
(çevrimiçi) olarak yapabilirler. Ödev yoluyla da sınav sistemini oluşturabilirler. Nisan ayı
itibarıyla, örgün öğretim başlayabilirse, sınavlar o sırada yapılabilecek.
6- Hazırlık sınıfında dersler kaç saat olacak?
Hazırlık sınıflarının dersi 2 saat olacaktır.
Dersler Pazartesi-Cuma günleri arasında her gün yapılacaktır. Derse başlarken kitabınızın
yanınızda olması gerekmektedir. Mikrofon ve kamera açmamanızı önemle hatırlatırız.
Ders saatleri: 1. Ders: 10:00 - 11:00
Ara: 11:00 - 11:15
2. Ders: 11:15 - 12:15
Dersler kaydedilecektir.
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7- Tıp Fakültesi öğrencileri laboratuvar derslerini yapamayacak ve normalde
laboratuvar derslerinden biri bile eksik olsa sınava alınmıyordu öğrenciler için
bu durum nasıl bir etki oluşturacak?
Tıp Fakültesi KEYPS üzerinden teorik dersleri yükleyecek. Bunlar asenkron (eşzamansız)
yapılacak. Derslerin uygulama bölümleri için, yoğunlaştırılmış telafi programı hazırlanacak.
Ancak Seçmeli Dersler ve GED-GEC kodlu dersler Blackboard üzerinden yapılacak.
8- Uygulamalı eğitim içeren dersler nasıl işlenecek?
Uygulamalar için yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanacak; bu programlar da size
bildirilecek.
9- Eğitime 3 hafta ara verildi bu sürenin uzatılma ihtimali var mı?
Evet böyle bir ihtimal var.
10- Dersler canlı mı anlatılacak?
Eşzamanlı (senkron) dersler bir saat süreyle olabilecek. Öğretim elemanları eğer canlı ders
yapacaksa bu durumu size bildireceklerdir.
11- Staj eğitimleri de online olarak mı yapılacak?
Her bir staj eğitimi kendi özelliğine göre, sonradan yapılabilecek. Bu eğitim Yaz Öğretimi
aylarında da olabilecek duruma göre. Bu bağlamda (pandeminin sürmesine göre) belirsizlik
var elbette.
12- Online eğitim sürecinde canlı verilen derslerde herhangi bir bağlantı hatası,
Blackboarda erişim sorunu yaşadığımızda bunun telafisi ders anlamında nasıl
gerçekleştirilecek?
Blackboard yapılanları sisteme kaydediyor. Bu kayıtları sonradan da izleyebilirsiniz. Bu
konuda öğretim elemanları da çok duyarlı olacak ve eksiklikleri gidermek üzere harekete
geçecek. Sistemsel bir sorun yaşandığında oturumlar telafi edilecek ve sizlerle ayrıntıları
paylaşılacaktır.
13- Online derslerde ÇAP yapanlar için çakışma olmamasına dikkat edilecek mi?
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ÇAP derslerini (çakışma olmadan) ders/şube
seçim tarih aralığında MÜBİS’ten seçtiler. MÜBİS ÇAP-YAP Yönergesi gereği (Madde: 9/9)
çakışmaya izin vermedi. O yüzden aynı anda ders izlemek durumunda kalan öğrenci
olmayacaktır
14- Kurum deneyimi dersimiz kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
staja gidiyorduk. İçinden geçtiğimiz bu süreçten dolayı stajlarımızda durdu.
Mezuniyetimizde bu durum nasıl olacak?
Bu tür çalışmalar daha sonra yapılacak.
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