ÖĞRENCİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

ÖNEMLİ DUYURULAR
Uzaktan yapılacak sınavlar 1 saatlik aralıkta yapılacaktır. Sınav periyotları
08.00-09.00, 09.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00, 13.00- 14.00,
14.00-15.00, 15.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00, 19.00-20.00 ve
20.00-22.00 saat aralıkları içerisinde gerçekleştirilecektir. Örneğin 09.00-10.00
periyodu arasında gerçekleştirilecek bir dersin sınav süresi 35 dk. olduğu
düşünülürse, sınav süresinin tamamını kullanmak için öğrenciler sisteme en geç
09.25’de girmelidir. 20.00-22.00 periyodu ise 60 dk. dan fazla sınav süresi verilen
dersler için kullanılacaktır.
Sınavların içerikleri ile ilgili sorularınızı dersi yürüten öğretim elemanına; sisteme
giriş, teknik problemlerle birlikte bölüm veya biriminize özel uygulamalarla ilgili
sorularınızı http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/desteksortel.pdf adresindeki
kayıtlı olduğunuz birimin Destek Sorumlularına e-posta göndererek sorabilirsiniz.
Ortak Zorunlu Derslerden Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sınavları
hakkındaki ayrıntılar http://uzem.selcuk.edu.tr ve bölüm başkanlıklarının web
adreslerinde (Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi – Türk Dili) duyurulacaktır. Merkezi
sınav siteminden çıkarılan Yabancı Dil sınavları ise akademik takvimde belirtilen
sınav tarihleri arasında yapılacaktır.

Önemli Web Adresleri
Selçuk Üniversitesi - https://www.selcuk.edu.tr/
UZEM - https://uzem.selcuk.edu.tr/
Uzaktan Eğitim Sistemi - https://uzaktanegitim.selcuk.edu.tr/
Uzaktan Sınav Sistemi - https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr/
Çevrimiçi Sınav Takvim Sistemi - https://uzaktantakvim.selcuk.edu.tr/
Türk Dili Bölüm Başkanlığı - https://www.selcuk.edu.tr/Birim/turk_dili_blm_bsk
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Böl. Başk. - https://www.selcuk.edu.tr/Birim/ataturk_ilk_ink_tar
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DİKKAT!
Kullanım Kılavuzları ve videolar sayfamızdan sistem
kullanımı ile ilgili içerikleri mutlaka inceleyiniz.
(https://www.selcuk.edu.tr/uzaktan_egitim_uyg_ve_ars_mrkz/Ayrinti/7
687-kullanim-kilavuzlari-ve-videolari)

GENEL ÖĞRENCİ KILAVUZU:
https://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/ogrencigiris.pdf
ÖDEV YÜKLEME VE GÜNCELLEME KILAVUZU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/ogrenci_odev_yukleme_degi
stirme_kilavuzu.pdf

SINAV UYGULAMA KILAVUZU:
http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/sinavkilavuzu.pdf
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SINAV UYGULAMA ESASLARI
1. Sınavlar çoktan seçmeli test, yazılı veya ödev/proje şekline olacaktır.
2. Öğrencilerimizin sınav oturumu sırasında sorun yaşamamaları için
bilgisayar donanımlarını ve internet bağlantılarını önceden kontrol
etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin sınava girmeden önce bağlantı
kesintisi ve benzeri teknik sorunlar yaşamayacakları uygun şartları
sağlamaları kendi sorumluluklarındadır.
3. Sınav esnasında yaşanabilecek aksi durumlar, ilgili ekran görüntüleri
ve/veya video kaydı (tarih ve saat bilgisi görünmek zorundadır)
alınarak anında (sınav esnasında) e-posta ile dersi yürüten öğretim
elemanına ve http://uzemegitim.selcuk.edu.tr/kilavuzlar/desteksortel.pdf
adresindeki Birim Destek Sorumlularına gönderilmelidir. Sınav süresi
bittikten sonra gönderilen sorun bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
4. Çevrimiçi sınav (çoktan seçmeli/boşluk doldurma/eşleştirme) Uzaktan
Sınav Sistemi (https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) üzerinden,
Yazılı
sınav/ödev/proje
Uzaktan
Eğitim
Sistemi
(https://uzaktanegitim.selcuk.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.
5. Derslere ait sınav biçimleri (ödev/proje, yazılı veya çoktan seçmeli) ile
gün ve saatlerine https://uzaktantakvim.selcuk.edu.tr
adresindeki
Öğrenci Girişi kısmından ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi sınavlar için Uzaktan
Sınav Sistemine (https://uzaktansinav.selcuk.edu.tr) yalnızca takvimde
belirtilen gün ve saatlerde giriş yapılabilecektir.
6. Her bir dersin sınavı ayrı ayrı olarak gerçekleştirilecektir.
7. Her öğrenciye 1 ders için 1 adet sınav oturum hakkı tanınacaktır.
8. Her sayfada tek soru gelecek ve önceki soruya geri dönüş
yapılamayacaktır.
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9. Çevrimiçi sınavlar, sistemimizde kameralı gözetmenlik uygulaması ile
gerçekleştirilmektedir.
 Vize sınavlarının kameralı gözetmenlik uygulaması ile
gerçekleştirilmesi dersin öğretim elemanının inisiyatifinde
olup yılsonu sınavlarının kameralı gözetmenlik uygulaması ile
gerçekleştirilmesi zorunludur.
 Uzaktan yapılacak sınavlara girecek öğrencilerin sınavlarını
gerçekleştirebilmeleri için kamera donanımlarını tedarik
etmeleri kendi sorumluluklarında olacaktır. Sınava
başlayabilmek için internet kamerasının kullanılmasına izin
verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav uygulaması
başlamayacaktır. (Kamera, yüzünüzü net bir şekilde
görecek açıda olmalıdır. Bu konuda sorumluluk öğrenciye
aittir.)
Not: Sınavlara masaüstü/notebook/Mac vb. cihazlardan girmeniz
önerilmektedir. Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarla da sınavlara
bağlanılabilir.
10. Çevrimiçi sınav süreleri derse göre değişkenlik gösterebilir. Öğretim
elemanının belirlediği süre sınav eklentisinde görünecektir.
11. Sınavlara takvimdeki başlangıç saatinde giriş yapılması
gerekmektedir. Bitiş saati itibarıyla sınav otomatik olarak
sonlandırılacaktır. İşaretlenmiş olan seçenekler otomatik olarak
kaydedilmektedir.
12. Sınavlar için kesinlikle ek süre tanınmayacaktır.
13. Herhangi bir sebeple sınav ekranının kapanması durumunda, sınav
süresi içerisinde tekrar oturuma girilebilir. Ancak sınavdan ayrı
kalınan süreler sınav süresine dâhil olacaktır. Bu şekildeki gibi kötü
senaryoların yaşanmaması için internet bağlantısı güçlü olan bir mekânda
oturuma girilmesi tavsiye edilir.
14. Aynı sınava farklı IP adreslerinden eş zamanlı bağlantı yapıldığı veya
aynı IP adresinin farklı öğrencilerin sistemlerine girdiği tespit edildiği
anda ilgili öğrencinin/öğrencilerin sınavı iptal edilerek yasal işlem
başlatılacaktır.
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15. Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinde öğrencilerin yaptığı her hareket kayıt
altına alındığından, teknik sorun olmadığı halde teknik sorun
bahanesi sunan öğrenci hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
16. Sınav esnasında uzun süre işlem yapmadan kalınması durumunda
sistem öğrenciyi dışarı atacağından sınav süresi içerisinde yeniden giriş
yapmak zorunda kalınabilir.
17. Çevrimiçi sınavlarda dikkat edilmesi gereken hususlar;
a.
b.
c.
d.
e.

Web tarayıcının üzerinden ileri ve geri tuşlarına basılmamalıdır.
Web tarayıcısı kapatılmamalıdır.
İnternet sağlayıcı cihazı kapatılmamalıdır.
Sınav için aynı anda birden fazla oturum açılmamalıdır.
Sınav sorularını veya cevaplarını dağıtan, paylaşan, yayınlayan vb.
öğrencinin, web tarayıcı özelliklerini sınav güvenliğini tehlikeye
düşürecek şekilde değiştiren öğrencinin ve sınav verilerini
değiştirmek için teşebbüste bulunan öğrencinin sınavı geçersiz
sayılacaktır.

18.
Yazılı sınav/ödev/proje şeklinde olan sınavlarda dikkat edilmesi
gereken hususlar;
a. Bu tip sınavların usul ve esaslarını dersi yürüten öğretim elemanı
belirlediğinden, öğretim elemanının yaptığı açıklamalar ve verdiği
sürelere azami özen gösterilmelidir.
b. Birden fazla belgeden oluşan ödev dokümanları tek klasör içerisine
alınacak ve sıkıştırılmış dosya olarak sisteme yüklenecektir.
(Winzip veya Winrar programlarıyla dosya sıkıştırma işlemi
yapılabilir.)
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