Açýköðretim Fakültesi Bütünleme Sýnavý

AÃ§ýkÃ¶ðretim, Ýktisat ve Ýþletme FakÃ¼ltelerinde bÃ¼tÃ¼nleme sýnavý yapýlýp yapýlmayacaðýna dair RektÃ¶r GÃ¼ndoðan
2014Â tarihli basýn toplantýsýnda yaptýðý aÃ§ýklama þÃ¶yledir:"Ýlk olarak, AÃ§ýkÃ¶ðretim sisteminde planlamalar bir yýl Ã¶nc
yapýlmaktadýr. TÃ¼rkiyeâ€™de merkezi sýnav yapan Ã¼Ã§ kurum vardýr: Milli Eðitim Bakanlýðý, Ã–SYM ve Anadolu Ãœniver
TÃ¼rkiyeâ€™de Milli Eðitim Bakanlýðýâ€™na ait bÃ¼tÃ¼n binalar, bu Ã¼Ã§ kurum arasýnda, bir yýl Ã¶nceden hafta hafta pay
Anadolu Ãœniversitesi sadece AÃ§ýkÃ¶ðretim sýnavý yapmamaktadýr. Farklý kurumlara bir yýlda 56 sýnav yapmaktadýr. Dolay
yýl Ã¶nceden bÃ¼tÃ¼n binalar rezerve edilmiþ durumdadýr ve bir bÃ¼tÃ¼nleme kararý almamýz durumunda ancak bir yýl sonr
uygulama þansýmýz olacaktýr.Ýkinci olarak ise, final sonuÃ§larý iki hafta Ã¶nce aÃ§ýklanmýþtýr. 24 Þubat 2014 itibariyle yeni d
kayýtlarý baþlayacaktýr. Kredili sistemde iki dÃ¶nem birbirine baðlýdýr. Buna baðýl sistem adý verilmektedir. BÃ¼tÃ¼nlemenin b
arada, iki dÃ¶nem arasýnda yapýlmasý ancak mÃ¼mkÃ¼n olabilir; ama bÃ¶yle bir sýnav yapmak þu andaki zaman planýnda
mÃ¼mkÃ¼n deðildir. Yýl sonunda, eylÃ¼l ayýnda, ayrý bir sýnav isteðine gelince, bu sistemin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ðÃ¼nÃ¼ bozacaktý
Ã§Ã¼nkÃ¼ bir dÃ¶nemin not ortalamasý, ikinci dÃ¶neme kayýt iÃ§in gerekli koþullarý belirlemektedir. Dolayýsýyla ancak birinci
dÃ¶nem bittikten sonra ikinci dÃ¶neme baþlanabilir. Ýkinci dÃ¶nem bittikten sonra ise dÃ¶nÃ¼p birinci dÃ¶nemin
bÃ¼tÃ¼nlemesini yapmamýz birÃ§ok aÃ§ýdan sakýncalý olacaktýr.SonuÃ§ olarak, bu yýl bir bÃ¼tÃ¼nleme sýnavý yapýlmasý
mÃ¼mkÃ¼n olmayacaktýr. Eðitimin sadece sýnavdan ibaret olmadýðý ve bu sÃ¼reÃ§teÂ sýnavýn yalnýzca bir Ã¶lÃ§me aracý
gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiðini vurgulamak doðru olur.Â AÃ§ýkÃ¶ðretim, Ýktisat ve Ýþletme FakÃ¼ltesi Ã¶ðrencilerinin sýkýntýlarýný a
karþýladýðýmýzý da sÃ¶ylemek isteriz. Â Ã–rgÃ¼n sistemde varken, AÃ§ýkÃ¶ðretim sisteminde ayný hakkýn olmamasý konusu
itirazlarýnýÂ anlýyoruz. Buna iliþkin Ã§alýþmalar devam etmektedir ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yýl Ã§alýþmalarýmýzla ilgili bir aÃ§ýkla
yapýlacaktýr."http://e-gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=13639 Â
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