Değerli öğrenciler,
•

2020-2021 Güz yarıyılı için Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi derslerinin
UZAKTAN EĞİTİM yoluyla gerçekleştirilme yaklaşık oranları bu hafta içinde sizlerle
paylaşılacaktır. Oranların belirlenmesinde Bölüm ve Yarıyıl bazında eğitimin temel
niteliği ve gereksinimleri göz önüne alınmıştır.

•

İlke olarak, erken yarıyıllarda Stüdyo derslerinin ve uygulama ağırlıklı bazı derslerin
öğrenci sayısı fiziki mesafe koşullarına uygun ve asgari düzeyde tutularak
Üniversitemiz yerleşkesinde stüdyo, amfi, laboratuvar ve mutfak vb. mekanlarda
örgün eğitimle desteklenmesi ve uzaktan çevrimiçi olarak takip edilebilmesi
öngörülmüştür. Kuramsal derslerin tümü UZAKTAN EĞİTİM yoluyla
gerçekleştirilecektir. Tüm dersler kayıt altına alınacaktır.

•

Uzaktan eğitimle ilgili tüm ayrıntılar üzerinde çalışmalar halen devam etmekte olup,
gerekli duyurular Üniversitemizin web sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve eposta üzerinden yapılacaktır. Yukarıda paylaşmış olduğumuz temel ilkeler 2020-21
Güz dönemi için geçerli olup, salgının yayılım sürecine ve ilgili mercilerin ülke çapında
alacağı kararlar doğrultusunda gözden geçirilerek yenilenebilir. 2020-21 Bahar
dönemi için salgının gidişatı izlenerek değerlendirmeler yapılacak ve planlamalar
sonuçlandıkça sizlere duyurulacaktır.

En iyi dileklerimizle,
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI

Dear Students,
We shall be sharing the estimated percentages of online courses at the School of Fine Arts,
Design and Architecture for the Fall Term of the Academic Year 2020-2021 before the end of
this week. These percentages have been determined on the basis of fundamental
educational needs of the course concerned, subject to the curriculum of the particular
Department and the Academic Term.
In principle, in person education shall be provided in the studios, lecture halls, laboratories
and kitchens, etc. for a limited number of courses, especially for the early Terms , as in the
case of studio and practice based courses, complying with physical distancing and minimizing
student numbers. All theoretical courses will be conducted remotely. Whether on-line or
remote, all courses shall be recorded.
We will continue to work on the details of remote education and the necessary
announcements will be made on our university's website, social media accounts and e-mail.
These basic principles regarding online education shall be valid for the 2020-21 Fall Term of
the Academic Year. These decisions may be reviewed and updated in line with the spread
of the pandemic and in compliance with nation-wide directions of official authorities . Online
percentages for the Spring Term will be reevaluated , taking into consideration the spread of
the pandemic and shall be announced to you as the plans are finalized.
With our kindest wishes,
OFFICE OF THE DEAN
SCHOOL OF FINE ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

