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Sevgili Öğrencilerimiz, 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ bünyesinde yüz yüze verilen eğitim-öğretim faaliyetleri, 

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren uzaktan 

eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama kapsamında ara sınavlar ve dönem sonu 

sınavları da online olarak yapılacaktır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine mahsus olmak 

üzere online sınavlarda uygulanacak usul ve esasları, öğrencilerimizin dikkatli bir şekilde okuması, 

sınavların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi bakımından önemlidir. 

 
 

GENEL KURALLAR 

 Öğretim elemanları derslerin özelliğine ve program yapılarındaki çeşitliliğine göre yapacakları 

sınavları; klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, kısa sınav, boşluk doldurma, doğru-yanlış, ödevlendirme, 

proje ve vaka tartışması gibi farklı yöntemlerle yapabilirler. Üniversite bünyesindeki her birim ve ders 

sorumlusu sınav yöntemini kendisi belirleyecektir. 

 Söz konusu sınav çeşitleri için soru sayısı ve süresini ders sorumlusu belirleyecektir. Sınavların niteliği 

ve soru sayısına göre öğrencilere yeterli süre verilecektir. 

 Sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu tespit edilen öğrenciler hakkında 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kapsamında gerekli işlemler yapılır ve 

öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ödev, proje ve araştırma raporları değerlendirilirken 

kullanılacak programlar ile intihal tespit edildiğinde, öğrencinin sınavı iptal edilerek öğrenci hakkında 

ilgili Yönetmelik kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

 Online sınavlar, kısa sınavlar, ödev ve proje gibi ölçme ve değerlendirme süreçleri 

ekampus.cumhuriyet.edu.tr üzerinden yapılacaktır. 

 Ara sınavların saat ve tarihi, Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilecektir. Final ve 

bütünleme sınavları, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde 

yapılacaktır. 

 

ARA SINAVLAR 

 Ara sınavlar, iki sınav şeklinde gerçekleştirilecek, ara sınav notu, iki sınavın ortalamasına göre 

belirlenecektir. 

 Ara sınavların dönem sonu ortalamasına etkisi %40’tır. 

 Her bir ara sınav için tek bir mazeret hakkı verilecektir. 

 Ders sorumluları tarafından ara sınavlardan önce sınav ve puanlama yöntemi hakkında öğrencilere 

yazılı ve/veya sözlü bilgi verilecektir. 

 Ara sınavların test olarak yapılması durumunda; ekranda yalnızca bir soru görülecek, sorular arasında 

ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için cevaplanan soru kaydedildikten sonra daha önceki 

sorulara geri dönüş yapılamayacak olup işaretleme yapmadan geçilen soru boş bırakılmış kabul 

edilecektir. 

 Ara sınavın ödev, proje ve vaka tartışması gibi yöntemlerle yapılması durumunda bütün işlemler 

ÖYS üzerinden öğrencilere bildirilecektir. 

 Klasik sınav yapılması durumunda sorulara ilişkin puanlama anahtarı, öğrencilere sınav öncesi veya 

sınav esnasında bildirilecektir. 

 5ı kapsamındaki; Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Enformatik dersleri de aynı 

esaslara tâbidir. 

FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI 

 Final ve bütünleme sınavlarının dönem sonu ortalamaya etkisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bağıl 

Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi’nde belirtildiği gibi %60’tır. 



 Final ve bütünleme sınavlarında da ara sınavlarda belirtilen sınav yöntemleri uygulayacaktır. 

 Ders sorumlusu, final sınavlarının niteliği ve yöntemi hakkında öğrencilere sınav öncesinde yazılı 

ve/veya sözlü bilgilendirme yapacaktır. 

 Final ve bütünleme sınavlarının saat ve tarihleri Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden belirlenir 

ve ilan edilir. 


