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Sevgili öğrenciler,
Bildiğiniz gibi Mart ayının son haftasından başlayarak eğitimimizi sizlerden uzak bir şekilde YİU-UZEM
(Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) üzerinden gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin tüm
fakülte ve bölümlerinde dersler gerçekzamanlı, kayıtlı video ya da gönderilen metinler üzerinden
yapılmaya devam ediyor.
Yüksek Öğretim Kurulu 11 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, içinde bulunduğumuz olağanüstü
dönem nedeniyle “üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer
sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek “dijital imkânlar"
veya “ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı”nı bildirdi. Biz de Üniversite olarak bu
konuda ilgili kurullarda alınan kararlar gereğince dijital altyapımızı oluşturmak için çalışmalara başladık.
Büyük olasılıkla 15 Haziran 2020 tarihinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak ve tüm sınavlarımızı fakülte
ve yüksek okullarımızın aldıkları kararlar uyarınca uzaktan erişim yöntemini kullanarak yapabileceğiz.
Fakülte ve yüksek okullarımızın güncellenmiş sınav takvimlerine Üniversitemizin web sayfasından
ulaşabilirsiniz. Sınav yöntemleri ise sizlere ilgili birimler tarafından en kısa zamanda bildirilecektir. Ödev ya
da proje hazırlanması gibi değerlendirmeler ile ilgili olarak hangi iletişim yöntemlerinin kullanılacağı dersin
öğretim elemanları tarafından iletilecektir.
Eşzamanlı teorik sınavlar ise güncellenmiş akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Bununla
ilgili altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra deneme sınavları yapılarak sizlerin sisteme alışması
sağlanacaktır.
Uzaktan eğitim, kuşkusuz ki en iyi eğitim yöntemi değildir. Ancak, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar
nedeniyle zorunlu olarak uygulamak durumunda kaldığımız bu sistem bizler için gelecekte
yapabileceklerimiz konusunda öğretici özellikler taşımaktadır. Böylesi bir sistemin başarılı olabilmesi için
en önemli etken sizlerin göstereceği çabadır. Hem okuldan uzak kalmanın hem de ülkemizin içinde
bulunduğu koşulların ciddi motivasyon eksikliği yarattığı yadsınamaz. Ancak, eğitimden geri kalmamak ve
zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için dersleri düzenli olarak izlemek ve sınava hazırlanmak olmazsa
olmaz koşuldur. Bu nedenle, sizlerle karşılıklı iletişim halinde sürdürdüğümüz bu süreçte aksatmadan ders
çalışmanız, anlayamadığınız konuları belirlenmiş iletişim kanallarıyla hocalarınıza sormanız başarılı olmanız
için çok önemlidir.
Karşılıklı özveriler ile geçirdiğimiz bu dönem sonunda tüm öğrencilerimizin üst düzeyde başarı
göstereceğine eminim. Bu vesileyle bayramınızı kutlar, en kısa zamanda yeniden birarada olmak dileğiyle
sağlıklı günler dilerim.
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