
§INAV KILAVUZU

1. Çohan seçıııeli sıııtw tercilıinde; ölçıne-değerlendirınenin soı,ııııstızca ve her bir
öğenciye, farklı sorrı (A) veya eşit apulıklı soru @) kategorilerinden oluşaır ve faıtlı
cevap şıkkı sualaınası içeren soru kitapçıklan oluşhuulabi]ınek anracıyla suıavda
sorulınası planlanan soıu sayısurıı} eı az 4 katı kadar sonı havuza eklenmelidiı,. A
kategoıisiıre göre oluştıuulabilecek sınav uypnılaınası Tablo 1' de yeı alm6lç1.6o.

Tablo 1. Faıklı soırı (A) kategorisine göre oluşturılabilecek suıav uygrılaıuası
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B kategorisine göı,e surav hazulaırrı,keu suravda sorulacak 20 soıu için eşit zorluk seviyeli
80 soru hazuiaııınalıdu.

Sııava erişiııı siiresi, sııav siires,inin 4 katı bir zanan olarak ayarlanmalıdır. Çoktaıı
seçneli sınav yönteıni, tenel bilgileriıı ögıenilip öğ,enilınediğini ölçmek anracıyla
kııllanılabili,. puanlaına sisteıni suıav öncesiııde lrazulaıunalıdu.

2. Klasik sınav (Açık uçlıı) tercilıiııde,, soıulıııak istenen solu sayısı temel alınarak en
faz|a l20 dakikaya kadar sınav yapılabilecektir. Klasik sırıav köğıdı, ilgili öğ,etiııı
eleınanı tarafından hazulaııp sisteme yiiklenecekliı,. klasik sınav kağdıru sisteıırden
indiı'eıı öğ,enciler cevap kağıtlaıııı "pdf'veya 'Jpg" uzantıh dosyalar haliııde sisteıue
yiiklemekle sonınıludıular. Öğencilerin snravlara giıişlerde yaşayabileceği sonnlar
göz öniine alınarak sıDav zaman aıalıklaır suıav siiı,esinden daha fazla (sınav si.iresiniır
eı az 34 katr) olacak şekılde plaıılanmalıdu. Ögıetiın eleıuanlan tercihe bağlı olarak
ilgili dersin işleneır tiiın konulannı kapsayacak şekilde sorulaıı birbirinden farklı eıı
az 2 (iki) soru kiğıdı hazulayabilir. Üst dtizey öğ,enıııelerin gerçekleşip
geıçekleşınediğini ölçuıek aınaçly|a uzun cevaplı soııılaı, hazulanabiliı,. Açık ııçlrı
sorulaı için istenen cevaplar ve bunlara veıilecek puanlaı, sınav öncesinde
belirlenınelidir.

3, Ödev-proie sıntw tercihlıde; ödev veya proje dokiiınanı itgili öğetim eleııranı
taı'afindaır lıazularup IIBYS' ye ytikleııecektir. Ödev veya proje dok[iınanuıı
sistemdeır indiı,en öğenciler, raporlaıııu pdf veya jpg uzaıtılr dosyalaı olarak sistenre
yiikleınekle soırurıluduı{ar. Ödev ve proje gibi ölçıne aı,açlarınn Lullanılıırası
durrnırurda burlaıa verilecek prıaırlar ödev açıklandığında öğ,encilere stuıulınalrdu.
Öğ,enciler ödevleıiniıı hangi böliimü için ıe kadar puaır alacaklanıu ödevleüıi
hazularken bilıuelidir. Ödevler iııtihal propnaın|611 ile taratılınalıdu ve taı,aıııa
yapılacağı ödev veriliı,keu öğ,eırcilere bildiıilmelidiı,.
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4. Uı,gıılanıa içerikli derslerin laborahıvaı deneyleri uzaktan eğitiıı
taktirde, sınavları da yukarıda a}ianlaıı 1 inci, 2 inci ve 3 ilncii
yönteınlerindeıı biri tercih edilerek yapılabilece}lir.

ile

5, Sni (iş yerinde eğtinı) uyglılamasını fnpaıır|6y611 öğencilerin staj mülakatları
(sınavlaır) yrıkaırda aktaıılaır 1 inci, 2 iııci ve 3 iincü uraddelerdeki sıııav
yönteınlerindeıı biri tercih edileı,ek yapdabilecektiı.
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