Sınavlarla ilgili genel kurallar
1. Sınavınız ilan edilen tarih ve saat aralığında elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav saati ve zamanına ilişkin
duyurular öğrenci bilişim sistemi, fakülte web sayfası (fen.eskisehir.edu.tr) sınavdan en az iki hafta öncesinde ilan
edilecektir.
2. Öğrencilerimiz mobil telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden sınava katılabilirler.
3. Sınavınız test, klasik, ödev vb. şeklinde olabilir.
4. Öğrencilerin sınav ortamında yalnız bulunması ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden
destek almadan bireysel olarak cevaplaması zorunludur. Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanmasının ve
paylaşılmasının cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu veya kopya çektiği tespit
edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve öğrenci hakkında Yüksek Öğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanacaktır.
5. Dijital ortamlarda yapılacak gözetimli sınavlarda dersi veren öğretim elemanı ve gözetmen olarak görevlendirilen
öğretim elemanları tarafından bilgisayarlarınızın kamerasını açık tutmanız istenebilir. Teknolojik donanım
yetersizliği nedeniyle sınav güvenlik tedbirlerini yerine getiremeyecek öğrenciler dersi veren öğretim elemanını bu
konuda bilgilendirmelidir.
6. Bulundukları yerlerde internet erişimi olmayan, bilgisayarı olmayan öğrenciler sınav tarihlerinden en az 2 hafta
önce Dersin Sorumlusu/Bölüm Estuzem Sorumlusu/ Fakülte sorumlusuna bilgi vermek durumundadır. Bu
durumdaki öğrenciler yaşadıkları ildeki üniversiteler ve teknolojik altyapı imkanı sağlayan diğer kamu
kuruluşlarının olanaklarından yararlanabilecektir. Bu imkanların sağlanamaması durumunda ise ilgili öğrencilerin
birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı haftasında sınava girmesi sağlanabilecektir.
7. Sınav başlatıldıktan sonra herhangi bir nedenle çıkış yapan öğrenci sınav süresi dolmamışsa sınava tekrar girebilir.
Ancak sınav süresi dolan bir öğrenci sınava tekrar giremez.
8. Klasik yapılan sınavlarda her bir cevap kağıdının üst köşesine Ad, Soyad, TC kimlik numarası okunaklı şekilde
yazılmalı ve mümkünse her bir sayfası imzalanmalıdır. Dosya yükleme işlemi sınav süresi içinde yapılmalıdır.
9. Öğrencilerin SINAVI GÖNDER butonuna tıklaması halinde tekrar sınava girmesi mümkün olmayacaktır.
10. Geçerli bir mazeretinden dolayı sınava katılamayan ya da sınav esnasında internet kesintisi, elektrik kesintisi gibi
nedenlerle sınavını tamamlayamayan öğrenci mazeretini belirtir bir dilekçe ile mazeret sınavına girme talebinde
bulunabilir. Öğrencilerimiz mazeret sınavına girme taleplerini sınav tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde Fen
Fakültesi web sitesinde bulunan dilekçeyi doldurup fen-fak-ogrisl@eskisehir.edu.tr e-posta adresine gönderecektir.
Öğrencilerimizin mazeret sınavına girme talepleri fakültemiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
11. Her ne sebeple olursa olsun mazeret sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciye tekrar bir mazeret sınavına girme
hakkı verilmez.
12. Ödev, rapor, proje vb. gibi en az bir hafta süre verilen dönem içi ölçme ve değerlendirme araçları için mazeret
sınavına girme hakkı bulunmamaktadır.
13. Bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmayacaktır.
14. Öğrencilerimiz Mergen sistemi ile ilgili her türlü sorun ve taleplerini bölüm ESTUZEM sorumlusuna iletmelidir.

Sınav Kuralları
1. Bu sınav …….. türünde ….. adet sorudan oluşmaktadır.
2. Bu sınavın süresi ……. dır.
3. Öğrencilerin sınav ortamında yalnız bulunması ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden
destek almadan bireysel olarak cevaplaması zorunludur.
4. Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’ne göre suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir etik
ihlalde bulunduğu veya kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve öğrenci hakkında bu
yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
5. Öğrencilerin SINAVI GÖNDER butonuna tıklaması halinde tekrar sınava girmesi mümkün olmayacaktır.
6. Klasik yapılan sınavlarda her bir cevap kağıdının üst köşesine Ad, Soyad, TC kimlik numarası okunaklı şekilde
yazılmalı ve mümkünse her bir sayfası imzalanmalıdır. Dosya yükleme işlemi sınav süresi içinde yapılmalıdır.
7. Bunların dışında ders özelinde dersi veren öğretim üyesi/elemanı tarafından yazılması halinde ilave kurallar
uygulanabilir.

