
Üniversitemizde COVID-19 nedeniyle askıya alınan örgün öğretim; 
Bilindiği üzere 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren UBİS 
Uzaktan Eğitim Doküman Yükleme Modülü (UBİS-UEDYM) üzerinden, 
YÖK tarafından açıklanan pandemi dönemi uzaktan öğretim 
uygulamaları yol haritası uyarınca yürütülmektedir.

23 Mart 2020 tarihinde ilan edilen yol haritası ve iş takvimine ek 
olarak, oluşabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla 2020 
Bahar Yarıyılı ve Yaz Dönemi eğitim-öğretim süreçlerini netleştirmek 
için 30 Mart 2020 tarihinde Üniversitemiz Senatosu tarafından 
aşağıdaki kararlar alınmıştır;

2019 – 2020 Akademik Takvimi Güncellendi

Güncellenen Takvime göre Üniversitemiz Senatosu Tarafından Alınan Kararlar



ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
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Normal şartlar öngörülerek, 2019-2020, 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik 
takvimleri, güncellenerek web sayfamızda 
yayınlanmıştır.

Yalnızca 2019-2020 bahar yarıyılı içerisindeki 
“Dönem içi Değerlendirmeler (ara sınav, 
ödev, quiz vb.)” uzaktan eğitim araçları 
üzerinden ödev, quiz, proje vb. yöntemlerle 
yapılacaktır. Bu yöntem, ders sorumlusu 
öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.

Akademik Takvim

Ölçme -Değerlendirm
e
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“Dönem içi Değerlendirmeler” kapsamında 
yapılacak faaliyetlerden olan ödev ve 
projeler dijital olarak UBİS-UEDYM 
üzerinden, e-posta yoluyla veya kayıt altına 
alınabilir platformlar aracılığıyla 
toplanacaktır.  

Ön lisans ve lisans programlarındaki stajların 
eksik kalan kısımları veya yapılmayanlar; 
Dekanlık ve Müdürlüklerin belirleyeceği 
takvim uyarınca yazın tamamlanacaktır.

Stajlar

Ödevler-P
rojeler 
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Yarıyıl sonu (final), bütünleme ve ek 
sınavlar akademik takvimde belirtilen 
tarihlerde yüz yüze denetimli olarak 
yapılacaktır.

Lisansüstü tez çalışmaları kapsamında, Tez İzleme 
Komiteleri on-line dijital konferans platformları üzerinden 
yapılabilecektir. Tez Savunma ve Yeterlilik sınavları 2020 
Temmuz ayından itibaren yüz yüze denetimli olarak 
yapılacaktır. 2019-2020 bahar yarıyılı için tezlerin son 
teslim tarihi 14 Eylül 2020 Pazartesi günüdür. 

Yarıyıl Sonu (Final
),

Bütünleme ve Ek S
ınavlar

Lisansüs
tü Tez Çalış

maları
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Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin 
okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması 
dersleri Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK 
tarafından belirlenecek takvime ve yönteme 
göre yürütülecektir.

Yaz okulu akademik takvimde belirlenen tarih 
aralığında 5 (beş) hafta üzerinden yapılacaktır.  

Pedagojik
 Formasyon

Yaz Okulu
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2547 sayılı yükseköğretim kanununun 46/b 
maddesi gereğince katkı payı öğrenim ücretleri 
Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenmekte olup 
şu an itibariyle bu konuyla ilgili bir değişiklik 
yoktur. 

Mezuniyet törenimizin 3 Temmuz 2020 
Cuma günü yapılması planlanmaktadır.

Öğrenim Ücretleri

Mezuniyet T
öreni


