
Sevgili Öğrencilerimiz,  
 

Kocaeli Üniversitesi’nin 10.09.2020 tarihli senato kararı uyarınca Fakültemizde 2020-
2021 Eğitim Öğretim Dönemi güz yarıyılında DI, DII, DIII, DIV ve DV eğitimleri online olarak 
gerçekleştirilecektir. Bu dönemde derslerin ve sınavların aşağıda belirtildiği gibi 
yürütülmesine karar verilmiştir: 

 

Dönem I, II, III 

 

Dersler 

1. Dönem I, II ve III ilk yarıyılı 5 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, web sitesinde yer alan 
program dahilinde 22 Ocak 2021 tarihine kadar UZEM üzerinden uzaktan yapılacaktır.  

2. İkinci yarıyıl 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup, uzaktan veya yüz yüze olacağına 
salgının durumuna göre karar verilecektir.  

3. Dönem I’de uygulanmakta olan “Toplumsal Duyarlılık Projeleri” ve “İletişim Dersleri” 
ile Dönem I ve II’de uygulanmakta olan “Seçmeli Dersler” 2020-2021 eğitim öğretim 
döneminde yapılmayacaktır.  

4. Kültür dersleri programdaki haliyle online devam edecektir. 
5. Dersler UZEM üzerinde Tıp Fakültesi için ayrılmış olan bir kanal üzerinden işlenecektir 

(http://etip.kocaeli.edu.tr). 
6. Öğrencilerin derslere katılımı UZEM üzerinden takip edilecek ve teorik ve pratik canlı 

derslerde devam zorunluluğu olacaktır.   
7. Öğrencilerin canlı derslere kendi isimleri ile katılmaları, herhangi bir rumuz 

kullanmamaları gerekmektedir. 
8. Teorik ve pratik dersler ders programında yer aldığı haliyle senkron bir şekilde 

UZEM’e girerek Zoom kanalı ile yapılacaktır. Pratik dersler için hazırlanmış olan video 
kayıtları ayrıca G drive hesaplarına yüklenerek öğrencilerle paylaşılacaktır. 

9. Ders notları UZEM üzerinden öğrencilerle paylaşılacak, ders kayıtları 
paylaşılmayacaktır. 

10. Ders materyalleri ve videolarının izinsiz olarak paylaşılması, yayımlanması ve 
dağıtılmasının telif hakları kapsamında suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. 
 

Sınavlar 

1. Tüm sınavlar UZEM üzerinden online yapılacaktır. 
 

2. Teorik sınavlar 

 Her sınavın 100 sorudan oluşması ve süresinin 100 dakika olması 
planlanmıştır. 

 Sorulara geri dönüş hakkı olmayacaktır. 

 Sorular çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, açık uçlu vb çeşitli stillerde 
olacaktır.  



 Sınav güvenliğini arttırmak amacıyla her sınavda her öğrenciye farklı soru 
kombinasyonları sorulacak, sorular sistem tarafından soru bankasından 
konulara göre randomize olarak seçilecektir.  

 Sınavlarda baraj uygulaması olmayacaktır. 
 

3. Pratik sınavlar 

 Her anabilim dalının öngördüğü şekilde (klasik yazılı, açık uçlu, kısa cevaplı, 
sözlü vb) yine UZEM üzerinden yapılacaktır.  
 

4. Final 

 Tüm öğrencilerin yıl sonunda yüz yüze yapılacak olan final sınavına girmeleri 
zorunludur.  
 

5. Geçme notu  

 Kurul ortalamalarının %40’ı, final sınavının %60’ı alınacaktır.  
 

 

 

Dönem IV, V 

Dersler  

1. Dönem IV programında yer alan tüm stajların teorik dersleri 5 Ekim 2020 – 12 Şubat 
2021 tarihleri arasında UZEM üzerinden uzaktan; uygulamalı eğitimleri ise ikinci 
yarıyılda şartların elvermesi halinde yüz yüze yapılacaktır. İkinci yarıyıl takviminin 
akademik takvim ve içerik ile ilgili detayları daha sonra duyurulacaktır.  

2. Dönem V programında yer alan tüm stajların teorik dersleri 5 Ekim 2020 – 19 Mart 

2021 tarihleri arasında UZEM üzerinden uzaktan; uygulamalı eğitimleri ikinci yarıyılda 

şartların elvermesi halinde yüz yüze yapılacaktır. İkinci yarıyıl takviminin akademik 

takvim ve içerik ile ilgili detayları daha sonra duyurulacaktır.  

3. Gecikmeli öğrencilerin ve ERASMUS öğrencilerinin uzaktan alacakları teorik stajların 

tümü tamamlandıktan sonra kalan pratik eğitimleri aynı dönem içinde bireysel olarak 

değerlendirilecektir.   

4. Dersler UZEM üzerinde Tıp Fakültesi için ayrılmış olan bir kanal üzerinden işlenecektir 
(http://etip.kocaeli.edu.tr). 

5. Teorik dersler UZEM’e girerek Zoom kanalı ile canlı olarak yapılacaktır.  
6. Öğrencilerin ders sırasında kameralarını açmaları zorunludur.   
7. Öğrencilerin derslere katılımı UZEM üzerinden takip edilecek ve devam zorunluluğu 

olacaktır.  
8. Öğrencilerin canlı derslere kendi isimleri ile katılmaları, herhangi bir rumuz 

kullanmamaları gerekmektedir. 
9. Ders notları UZEM üzerinden öğrencilerle paylaşılacak, ders kayıtları 

paylaşılmayacaktır. 
10. Ders materyalleri ve videoalarının izinsiz olarak paylaşılması, yayımlanması ve 

dağıtılmasının telif hakları kapsamında suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. 

http://etip.kocaeli.edu.tr/


 
  

Sınavlar 

1. Stajların ölçme değerlendirmeleri iki aşamada yapılacaktır. İlk yarıyılda teorik 
derslerin ardından yapılacak olan sınavların staj geçme notuna katkısı %60, ikinci 
yarıyılda yapılacak olan sınavların %40 olacaktır. 

a. İlk yarıyılda (%60) 
i. Uzaktan yapılacak olan teorik derslerin hemen ardından, stajın son 

günü UZEM üzerinden sözlü sınav yapılacaktır.  
ii. Anabilim dalları uygun gördükleri şekilde ara değerlendirme 

yöntemleri de (olgu değerlendirme, çeşitli soru tiplerinde yazılı kısa 
sınav, ödev, proje vb) kullanabilir.  

b. İkinci yarıyılda (%40) (şartların elvermesi halinde yüz yüze yapılması 
planlanan pratik eğitimlerin sonunda)  

i. Değerlendirmeler anabilim dallarının uygun gördüğü şekilde (sözlü 
sınav, ödev, yazılı sınav, hasta dosyası, bilgisayar destekli sınavlar 
vb) yapılabilir. Bu yöntemler ve ağırlıkları dönem başında 
belirlenerek duyurulacaktır. 

 
 
 
 

İletişim için dönem koordinatörlükleri ve aşağıdaki eposta adreslerine, 
teknik sorunlar için Öğrenci İşlerine (262-3037932/34/09) ulaşabilirsiniz. 
 
Dönem I     koutip2020.donem1@gmail.com 
Dönem II    koutip2020.donem2@gmail.com 
Dönem III   koutip2020.donem3@gmail.com 
Dönem IV   koutip2020.donem4@gmail.com 
Dönem V    koutip2020.donem5@gmail.com 

 


