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DAĞITIM YERLERİNE
Küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle dünyada ve ülkemizde yüz
yüze eğitime ara verilmiş olması göz önüne alınarak üniversitelerimizin yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen ortak programlarına kayıtlı olan
ve yurtdışındaki eğitimleri için ilgili üniversitelere gitmek zorunda olan öğrencilerin salgın
nedeniyle yaşayacakları sağlıkla ilgili endişelerini belirterek eğitimlerini ülkemizdeki
üniversitelerinde sürdürme talepleri 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında incelenmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ortak programlara
kayıtlı olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
eğitim alması gereken öğrencilere mahsus olmak üzere;
a. Söz konusu ortak programlarda taraf olan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunun
dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders veriyor olması halinde söz konusu
öğrencilerin bu imkanı kullanabilmeleri,
b. İki yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin ülkemizdeki
kayıtlı oldukları üniversitelerinde eğitime devam etmeleri veya Türkiye'deki
yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite tarafından
sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi,
c. Bunun dışında öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundaki programa geçebilmesi
seçeneklerinden birisinin program özelinde değerlendirilerek yükseköğretim kurumlarının
ilgili kurulları tarafından karara bağlanması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter
Dağıtım:
Tüm Üniversitelere
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