
Hibrit (Karma) Eğitim-Öğretim Esasları
• Hibrit (Karma) Eğitim yapılacak dersler, 14 haftalık süreçte belirli haftaları çevrimiçi, belirli 

haftaları ise yüz yüze uygulamalı olarak yapılacak olan derslerdir. 
• Hibrit derslerin, teorik kısmı uzaktan öğretim yoluyla UZEM LMS sistemi üzerinden, uygulama 

kısmı (uygulama çalışmaları, laboratuvar çalışmaları vb.) ise yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.  
• Hangi derslerin hibrit olarak verileceği 5 Mart 2021 tarihine kadar ilgili birimin web sayfasında 

ilan edilecektir. 
• Hibrit derslerin hangi haftalarda yüz yüze, hangi haftalarda uzaktan verileceği ve detayları 14 

Mart 2021 tarihine kadar ilgili öğretim elemanı tarafından SABİS ve LMS üzerinden öğrencilere 
ilan edilecektir.

• Hibrit derslerin kısa sınav, ara sınav, uygulama faaliyeti vb. ölçme ve değerlendirme faaliyetleri 
ile ilgili olarak hangi yöntemle yapılacağı, 14 Mart 2021 tarihine kadar ilgili öğretim elemanı 
tarafından SABİS ve LMS üzerinden öğrenciye duyurulacaktır. 

• Hibrit yapılması ilan edilen derslerde devam takibi yapılmayacaktır, ancak ilgili haftalarda 
yapılan faaliyetler ölçme değerlendirmeye dahildir. İlgili uygulama hakkındaki dokümanlar 
SABİS/LMS üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olup uygulamanın yapıldığı haftalarda 
çevrimiçi ders yapılmayacaktır. 

• Lisansüstü eğitimde yürütülen dersler, tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, doktora 
tez önerileri, doktora yeterlik sınavları ve seminer faaliyetleri ana bilim dalı başkanlığının önerisi 
ve enstitü kararı ile yüz yüze veya hibrit öğretim yoluyla yürütülebilecektir.

• Kapalı alanlarda yapılan uygulama faaliyetlerinde ortamda kalma süresi en fazla 30 dk. 
olarak uygulanacak ve dersler blok olarak yapılmayacaktır. Her ders arasında en az 15 dk. 
ara verilecektir.

• Hibrit yapılması ilan edilen derslerin yüze yüze yapılacak kısımları için girişte HES kodu kontrolü 
yapılacak ve koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanacaktır.

• 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için “Hibrit” sebebi ile kayıt dondurma veya uygulamalı 
derslerden çekilme taleplerinde Covid 19 salgınının sebep gösterilmesi yeterli kabul edilecek ve 
öğrencilerden başka bir belge istenmeyecektir. 

• Kayıt dondurma veya uygulamalı dersten çekilme işlemleri uygulamalı dersin başlangıç 
tarihine kadar dilekçe ile yapılabilecektir.

• Kararlar, küresel salgının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile YÖK Başkanlığının 
görüşleri doğrultusunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu tarafından yeniden 
değerlendirilecektir.
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