2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim
Modeli Süreci İle İlgili Bilgilendirme
 2020-2021 Eğitim-Öğretim güz dönemi eğitim şeklinin COVID-19 küresel salgın
süreci sebebiyle YÖK’ün ‘‘Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri’’
konulu yazıları da göz önüne alınarak bölümde Karma-Hibrit yönteminin
uygulanacaktır.
 Müfredatta yer alan uygulama dersleri (KYP001 Bilişim Teknolojisi ve GAS209
Fermente gıdalar dersleri hariç) ise gerekli önlemler alınarak küçük gruplar halinde
dönem sonu sınavları öncesi (30 Kasım 2020- 15 Ocak 2021) örgün (yüz yüze) olarak
yapılacaktır.
 30 Kasım 2020- 11 Aralık 2020 tarihleri arasında 2. Sınıf düzeyinde,
14 ralık 2020- 25 Aralık 2020 tarihleri arasında 3. Sınıf düzeyinde,
4 Ocak 2021- 15 Ocak 2021 tarihleri arasında 4. Sınıf düzeyinde uygulamalı
eğitimler verilecektir.
 Uygulama derslerinin hangi yöntemle tamamlamak istediğine öğrenci kendisi karar
verecektir
 Karma-hibrid dersin hangi sınıflar için hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı bölüm
yönetimi tarafından yürütülecektir.
 Uygulamalı derslerde gruplar arasında fiziki mekânların gerekli dezenfeksiyonu
yapılarak ve zorunlu sürelere dikkat edilerek yüz yüze eğitim verilecektir.
 Uygulamalı

derslerin

teorik

kısımları web

portalında

canlı

ders şeklinde

gerçekleştirilecek, uygulamalı kısımları ise dersin eğitmen şefleri tarafından uygulama
mutfaklarında yapılacaktır.
 Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen dersler öğrenciler ile öğretim elemanı arasında
etkileşim kurularak eş zamanlı ve elektronik ders materyallerinin çevrimiçi olarak
erişime açılması suretiyle işlenecektir.
 Uygulama dersini uzaktan eğitimle almayı tercih eden öğrencilere dersin uygulama
videosu erişimi sağlanacaktır.
 Uygulama derslerinde devamsızlık dikkate alınmayacaktır ancak dersin öğretim
elemanı isterse ders devamını kanaat olarak kullanabilecektir.
 Ders seçimi esnasında öğrenci hangi yöntemi seçerse dönemi o şekilde
bitirecektir, dönem içinde yöntem değişikliği yapılmayacaktır. Öğrenci bilgi

sisteminde ders kaydı yaparken bu hususu dikkate alarak ders seçiminizi
yapınız.
 2020-2021 Eğitim-Öğretim güz döneminde uzaktan eğitim kapsamında genel başarı
etki oranları yüzde 40 ve yüzde 60 olmak üzere sırasıyla dönem içi sınav / sınavlar ve
bir dönem sonu sınavı şeklinde olacaktır. Uzaktan eğitim ile verilen teorik ağırlıklı
derslerin sınavları da çevrimiçi ortamda (klasik açık uçlu soru, çoktan seçmeli, ödev,
proje, rapor yazımı vb.) gerçekleştirilecektir.
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından farklı bir yönlendirme yapılmadığı
takdirde, uygulama ağırlıklı derslerin dönem içi (vize/mazeret) ve dönem sonu
sınavları (final/ bütünleme) çevrimiçi gerçekleştirilecektir.
Bölüm Başkanlığı

