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UZAKTAN YAPILACAK SINAVLARDA
UYGULANACAK KURALLAR

Y

eni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Bitirme (Final) ve Bütünleme sınavlarında uyulması gereken
kurallar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) Öğrencilerimiz, sınavlarla ilgili tüm duyuruları İÜC-AKSİS sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfası ile ilgili Fakülte/Yüksekokul sayfalarından takip etmekle yükümlüdür.
b) Dersin teorik, uygulama ve laboratuvar olup olmadığı gözetilmeksizin sınavlar dijital imkânlarla ve uzaktan,
• Online olarak sözlü, yazılı (açık uçlu soru) veya objektif (boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, çok
seçmeli) test şeklinde yapılabileceği gibi,
• Ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde,
kanıta dayalı ve denetlenebilir uygulamalar gibi alternatif ölçme araçları kullanılarak da yapılabilecektir.
c) Sözlü sınavlar Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams platformlarından herhangi biriyle,
diğer sınavlar ise Canvas (Mergen) ya da İÜC-AKSİS üzerinden yapılacaktır.
d) Sınav yapılan derslerle ilgili olarak kullanılacak platform ve sınav yöntemi sınavdan en az
2 gün önceden öğrencilere İÜC-AKSİS üzerinden bildirilecektir.
e) Sınavlar, ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.
f) Online sınav sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı yarıda kalan öğrencilere, ders
sorumlusu öğretim üyesi tarafından belirlenen sınav süresi boyunca sınava kaldığı yerden
devam etmek için bağlanmasına izin verilecektir.
g) Sözlü sınavlardan en az 2 gün önce öğrencilerden sınav kaydetme izin formları alınacaktır. İzin vermeyen öğrencilerin sınavları, en az 3 öğretim elemanı ile Tutanak altına alınacaktır.
h) Sözlü sınava alınacak öğrenciler, sınav başlangıcından önce Öğrenci Kimliklerini ilgili öğretim üyesine göstereceklerdir.
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i) Sözlü sınav başlangıcında öğretim üyeleri tarafından öğrencilere sınavın kayıt altına alındığı bir kez daha hatırlatılacak, itiraz eden öğrencilerin sınavı en az 3 öğretim elemanı ile
Tutanak tutularak yapılacaktır.
j) Sözlü sınav esnasında teknik aksaklıklar ile giriş yapamayan öğrenciler, o gün içerisinde
uygun olan başka bir saatte tekrar sınava alınacaklardır.
k) Sözlü sınavın başladığı esnada teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen
öğrenciler, tekrar sınava girdiklerinde yeni sorularla baştan değerlendirileceklerdir.
l) Sınav sistemine girmeyen, giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan veya başka bir öğrencinin sınav sorularını cevaplayan/cevapladığı öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
m) Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sınav güvenliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunulması halinde, buna ilişkin gelecek ihbarlar suça delil oluşturacak ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
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