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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÜRESEL SALGIN DÖNEMİ
LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARI SINAVLARI İLE İLGİLİ
BİLGİLENDİRME NOTU

COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen ve uzaktan erişim yöntemiyle
gerçekleştirilen eğitimler sonrasında sınavlar akademik takvimde yayınlandığı tarihlerde
uzaktan erişim yöntemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Aşağıda sınavda uygulanacak
ve uyulması gerekli kurallar bulunmaktadır:
1. Her öğrenci “Öğrenim Yönetim Sistemi” üzerinde gerekli kayıt işlemlerini zamanında
tamamlamalıdır.
2. Sınavlar her öğrenci için sorumlu olduğu ders/ders kurulu/staj adına düzenlenmiştir.
Sınav öncesinde öğrenci adının o sınav listesinde olup olmadığını mutlaka kontrol
etmelidir.
3. Sınav için tanımlanmış olan adresler ile giriş yapılmalıdır.
4. Sınav öncesinde uygulama ilkelerini mutlaka okunmalıdır.
5. Sınavlar çoktan seçmeli 5 şıklı ve / veya açık uçlu teorik ve pratik uygulama
konularındaki sorulardan oluşmaktadır. Her öğrenci için soru ve şıkların sıralamaları
farklıdır.
6. Sınav tarihleri, saatleri ve/veya soru sayıları koordinatörlükler/ilgili ders öğretim

elemanları tarafından belirlenecek ve sınav takviminde belirtilecektir.
7. Her sınav için bir sınav sorumlusu (tıp fakültesi ilk üç sınıf için ikişer sınav sorumlusu)
belirlenecektir. Sınav sorumluları sınav süresince ortaya çıkabilecek sorun ve
aksaklıkları gidermek için gerekli iletişim yöntemini öğrencilere sınav öncesinde
iletecektir.
8. Sınavdan en az 30 dk. önce sisteme girip sınav öncesi gerekli alanların doldurulması
gereklidir. Sisteme girişi yapamayan öğrenci durumu belirlenecek iletişim yöntemi ile
sınav sorumlusuna iletmelidir.
9. Sınav için girişin masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapılması tercih
edilmelidir. Kullanıcının kullandığı aygıttan kaynaklanan sorunlardan kullanıcının
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kendisi sorumludur. Bu nedenle; daha önceden bağlantı ayarları, güç kaynağı kullanımı,
donanımsal bileşenler gibi tüm ayrıntıların kontrol edilmesi ve eksiksiz olmasının
sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.
10. Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde yazılı mazeret tanımları dışında sınava katılım zorunludur.
11. Sınav bitiminde sonlandırma tuşuna bastığınızda sınav bitmiş olarak kabul edilecektir.
12. Sınavların değerlendirilmesi ve puanlamada ilgili Fakülte/Yüksek Okul mevzuatında
yazılı olan kurallar uygulanacaktır.
13. Sınav ile ilgili kurallar şunlardır:
a. Sınav süresi çoktan seçmeli soru başına 1 dakika olacak şekilde belirlenecektir.
b. Sınav süresince geçmiş sorulara geri dönülebilecektir.
c. Sınav merkezinden kaynaklanan bir kesinti olması durumunda, ilk 5 dk
içerisinde bağlantı sağlanamazsa o sınav iptal edilecek, yerine aynı gün başka
saatte farklı sorularla aynı koşullarda telafi sınavı yapılacaktır.
d. Sınav sırasında tam ekran sağlanmalıdır.
e. Kullanıcı kaynaklı (nedeni ne olursa olsun) kesintilerde ise:
i. kesinti olduktan sonra ilk 10 dk içerisinde bağlantı kurulursa; süresi 50
dk altında olan sınavlar için bir kez, 50 dk üzerinde olan sınavlar için ise
iki kez olmak üzere kalınan sorudan sınava devam edilecektir.
ii. ilk 10 dk içerisinde yeniden bağlanamazsa öğrenci mazeretini
belgelemesi koşuluyla, ilgili akademik birime aynı gün başvuru yapar.
iii. bağlantı süreleri sınav merkezi tarafından izlenecek ve durum anında
sınav sorumlusuna bildirilecektir.
14. Digital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimizin alternatif olarak bulunduğu il/ilçe
öncelikle Üniversite Birimlerinde, Üniversite bulunmadığı durumda MEB veya diğer
kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişimini kullanacaklarını bildirmeleri
durumunda, öğrenciler en az bir gün önceden bağlantı ve donanım olanaklarını gözden
geçirmeli ve bunu sınav sorumlusuna bildirmelidir.
15. Sınava Üniversite kampüsünde girecek öğrenciler başvurularını zamanında yapmış
olmalı ve donanım ile ilgili gereklilikleri yerine getirmelidir.
16. Uzaktan çevrimiçi olarak yapılacak olan sınavlarda güvenlik, “karşılıklı güven” esasına
dayanmaktadır. Yüksek İhtisas Üniversitesine kayıtlı her bir öğrencinin bu konuda
gerekli duyarlık ve özeni göstereceğine inanılmaktadır.
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17. Sınav sırasında tanımlanmış kurallara uymayan ya da sınav güvenliğini ihlal ettiği
belirlenen öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” kapsamında gerekli işlemler yapılıp, öğrencinin sınavı geçersiz
sayılacaktır.
18. Ödev, proje ve araştırma raporları değerlendirilirken kopya, benzerlik ya da intihal
saptanırsa öğrencinin sınavı iptal edilerek hakkında ilgili yönetmelik kapsamında
gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
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