
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZİN  

SIKÇA SORDUĞU SORU VE CEVAPLARI 

 
 

1. Ders yoklaması nasıl olacak? Derslere devam zorunlu mu? 

Cevap: UBİS üzerinden 5 Mayıs 2020 tarihinde gelen duyuru üzerine; 2019-2020 eğitim-

öğretim Yılı bahar döneminde Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak yapılmakta olan 

dersler için devam zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

2. Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Topluma Hizmet Uygulamaları ve 

Alan Çalışması dersleri nasıl yapılacak?  

Cevap: Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Alan 

Çalışması derslerinin uygulama kısmı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yöntem ve 

takvime göre işlenecektir.   

 

3. Bahar dönemi için son ders günü ne zamandır? 

Cevap: Bahar döneminin derslerinin son günü 22 Mayıs’tır. 25-29 Mayıs tarihleri arası telafi 

dersleri yapılacaktır. 

 

4. Dönem içi değerlendirmelerin ve finalin yüzdelik karşılığı nedir? 

Cevap: UBİS üzerinden 17 Nisan 2020 tarihinde gelen duyuruda belirtildiği üzere; 2019-2020 

bahar yarıyılı notlandırma sisteminde sadece bu döneme mahsus olmak üzere, geçici değişiklik 

yapılarak yarıyıl içi etkinlik değerlendirmelerinin dönem notuna etki oranının % 40, final 

sınavının dönem notuna etki oranın ise %60 olarak belirlenmiştir. 

 

5. Dönem içi değerlendirmelerin (ara sınav, ödev, proje, quiz, sunum) notlarını ne 

zaman öğreneceğim? 

Cevap: Eğitim fakültesi dekanlığının verdiği karara göre öğretim elemanlarımız, dönem içi 

değerlendirmelerinin notlarını 30 Mayıs 2020 tarihine kadar UBİS sistemine gireceklerdir. Bu 

tarih sonrasında dönem içi değerlendirmelerin notları UBİS sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. 

 

6. Final sınavları ne zaman yapılacak? 

Cevap: Final sınavları 8-28 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

7. Final sınavları nasıl yapılacak? 

Cevap: Yükseköğretim Kurumunun verdiği karara göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 

dönemindeki final sınavları yüz yüze gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle üniversitemiz final 

sınavlarının uzaktan yapılmasına yönelik gerekli çalışmaları sürdürmektedir.  14 Mayıs 2020 

tarihinde UBİS üzerinden yapılan duyuruya istinaden; “Bahar Dönem Sonu (Final sınavları) 

değerlendirmelerimiz 8-28 Haziran 2020 tarihleri arasında 

yapılacaktır.  Sınavlar/değerlendirmeler, ara sınavlarda olduğu gibi, uzaktan eğitim süreci ile 

uyumlu, hukuki açıdan şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir nitelikte ödev, rapor yazma, veri 

analizi, çevrim içi sınav, sunum vb. değerlendirme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. Hangi 

değerlendirme yöntemlerinin tercih edileceği, ilgili ders hocasının önerisi ve bölüm kurulu 

kararıyla belirlenip sizlere UBİS üzerinden 22 Mayıs’a kadar duyurulacaktır. Web 

sayfalarımızdan duyuruları takip ediniz.” açıklaması yapılmıştır. 

 

8. Final sınavları notlarını ne zaman öğreneceğim? 

Cevap: Final sınavları 8-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecektir. Final döneminin 

sonlanmasının ardından final notlarınız UBİS üzerinden size duyurulacaktır.  



 

9. Bütünleme sınavları olacak mı? 

Cevap: Bütünleme sınavlarıyla ile ilgili üniversitemizin senato kararları açıklanınca gerekli 

duyurular yapılacaktır. Bu konudaki gelişmeleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz 

 

10. Mezuniyet töreni yapılacak mı? 

Cevap: Mezuniyet törenleri gibi çok büyük kalabalıkların toplandığı etkinliklerinin bugünden 

planlanması mümkün değildir. Mezuniyet töreninin düzenlenip düzenlenmeyeceği, 

düzenlenecek olması halinde tarih ve katılım ile ilgili detaylar pandeminin seyrine bağlı ilgili 

mercilerin kararlarına göre değerlendirilecek olup, sizlere ayrıca duyurulacaktır. 

 

11. Yaz okulu açılacak mı? 

Cevap: Yaz okuluyla ilgili üniversitemizin senato kararları açıklanınca gerekli duyurular 

yapılacaktır. Bu konudaki gelişmeleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz 

 

12. Kütüphaneden ödünç aldığım kitapların teslim süresi doldu. Teslim süresi 

uzatılacak mı?  

Cevap: İstanbul Aydın Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin yaptığı açıklamaya göre; içinde 

bulunduğumuz süreç bitene kadar, kütüphanemiz hiçbir öğrencimize ödünç almış oldukları 

kitaplar hakkında herhangi bir gecikme işlemi uygulamayacaktır. 

 

13. Diploma, öğrenci belgesi vb. almaya gelebilir miyim? 

Cevap: Üniversiteye girişler, bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır. İhtiyacınız olan belgeler için 

öğrenci hizmetlerine talebinizi ilettiğinizde, e-imzalı ve doğrulama kodu olan belge hazırlanıp 

tarafınıza e-posta ile iletilmektedir.  

 

 

 

 

 


