Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Koordine Ettiği
Merkezi Sınavlarda Uygulanacak Kurallar
Uzaktan Öğretim yöntemi ile yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı
Dil-I derslerinin sınavları ortak şekilde aynı saatte ve tek bir oturumda Kastamonu Üniversitesine bağlı
Fakülte ve Yüksekokullarda gerçekleştirilecektir. Öğrencilere aldıkları ders sayısına göre her bir ders
için 20 dakika olmak üzere toplam 60 dakika süre verilerek gerçekleştirilecektir. Örneğin 2 ders alan
öğrencinin sınav süresi toplam 40 dakikadır. Bu sürenin bitiminde sınavı görevli gözetmenler tarafından
sonlandırılır.
Sınava 10 dakikadan fazla geç gelen öğrenci sınava alınmaz. Sınavı bitirse dahi bir öğrenci en
erken sınav başlama saatinden 20 dakika sonra sınav salonunu terk edebilir.
Sınava katılan öğrencilerin yanlarında dijital cihaz (Cep telefonu, telsiz, kamera vb.)
bulundurmaları yasaktır. Bu tür cihazlarla sınav salonuna girmeye çalışan veya giren öğrenciler tespit
edilmesi durumunda ilgili disiplin cezası ile cezalandırılacaktır.
Lisans öğrencileri Uzaktan Eğitim Merkezinin http://kuzem.kastamonu.edu.tr/ adresinde ilan
edilen listede belirtilen sınav salonunda ve belirtilen sırada sınava girmek zorundadır. (İmza kâğıtları
bu listelere göre hazırlanacak olup belirtilen salonda sınava girmeyen öğrencinin sınav sonucu Sınava
Girmedi olarak ilan edilecektir.)
Öğrencilere her bir ders için en az 20 en fazla 30 sorudan oluşan çoktan seçmeli soru kitapçığı
ile birlikte soruların cevaplarını işaretlemeleri için cevap kağıdı (optik form) verilecektir. Cevap kağıdı
üzerindeki tüm işaretlemeler yumuşak kurşun kalem ile yapılacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Öğrenciler adlarını ve soyadlarını kodlarken adları ve soyadları arasında bir boşluk bırakacaktır. Sınav
sonrasında cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları Salon Görevlisi tarafından toplanacak, Salon Görevlisi,
sınav yoklama listesi ile birlikte Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğüne güvenli bir şekilde sınav evraklarını ulaştıracaktır.
Sınav sonuçlarına itiraz Yönetmelik gereği sınav ilanını takiben 7 gündür. Bu günler içinde
itirazını ilgili Fakülte ve Yüksekokula yazılı dilekçe ile yapan öğrencilerin itirazları değerlendirilecek.
Diğerlerinin itirazları ise değerlendirilmeyecektir. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular da
değerlendirilmeyecektir.

