Uzaktan Eğitimde Sınav Süreci
DEUZEM Tarafından Düzenlenen Eğitimler

DEUZEM tarafından yayınlanan tüm canlı yayınlara,
https://deuzem.deu.edu.tr/canli-yayin/ adresinden erişebilirsiniz.

yayın

sonrasında

Öğretim Üyelerine Yönelik Eğitimler
Eğitimin Başlığı
onlineDEU’da Ölçme ve
Değerlendirme

İçerik
onlineDEU’da

Sınav güvenliği ayarları ve

Ölçme ve değerlendirme araçları anlatılmaktadır.

Eğitmen
Öğr.Gör.Dr.
L.Özge GÜNEY

Tarih
19 Kasım
2020

Kurumsal Akademik
Dürüstlük Kültürü
Geliştirme





Doç.Dr. Salim
RAZI

25 Kasım
2020

Prof.Dr. Işıl
KABAKÇI
YURDAKUL

26 Kasım
2020

Ödev/ proje teslimlerinde içerik ve estetik boyut
Ödev hazırlarken görsel tasarımda dikkat edilmesi
gerekenler
Öğrencilerin ödevleri kendilerinin hazırlaması ile ilgili
ipuçları
İnfografik araçları

Prof.Dr. Işıl
KABAKÇI
YURDAKUL

24 Kasım
2020

İntihal nedir?
Akademik dürüstlüğün temel değerleri
Akademik dürüstlük ihlalleri
İntihal türleri
Kazara intihalden kaçınma
İntihal tarama yazılımı neleri saptar? Nelere dikkat
etmelisiniz?

Doç.Dr. Salim
RAZI

23 Kasım
2020

Etkili Sunum Teknikleri

Kurumsal akademik dürüstlük politikası,
İntihal türleri,
Öğrenci ödevlerinde görülen intihal türleri, İntihal
belirlenmesi durumunda neler yapılabilir? (sözlü
uyarı, yazılı uyarı, not kırma, dersten bırakma, vb),

İntihal tarama yazılımı ve yorumlanması
anlatılmaktadır
Öğretim üyesinin sınav ya da ders sürecinde kullanacağı
her türlü görsel ve işitsel materyal tasarımında
kullanacakları tasarım ilkeleri anlatılmaktadır.
Öğrencilere Yönelik Eğitimler
Eğitimleri öğrencilerin izlemesi teşvik edilebilir;

Etkili Sunum için Tasarım
İpuçları






Bunun İntihal olduğunu
bilmiyordum!
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Sınav Uygulama Önerileri


Sınav sırasında sorun yaşayan ya da sınava giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin birimler
(fakülte/yüksekokul/enstitü) tarafından değerlendirilmesi.



Özel gereksinimli öğrencilerin sınavları “onlineDEU Öğretim Elemanı Kılavuzunda” yer alan
“Özel gereksinimli öğrenciler için Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Yönergesine” uygun şekilde
planlanabilir.
https://deuzem.deu.edu.tr/ogretimelemanikilavuzu/#p=16



Öğrencileri sınav sistemine alıştırmak için, gerçek sınavlara benzer yapıda deneme sınavı
düzenlenebilir.



Öğretim elemanları ödev /proje gibi yöntemler kullanması durumunda değerlendirme
kriterleri /rubrikler hazırlayarak öğrencilerle paylaşabilir (öğrencinin akademik dürüstlük
ilkelerine bağlı kalmasını sağlayabilir).



Ödev/Proje için tekrar gönderme hakkı ve geç gönderme hakkı düzenlenebilir. (Öğretim
elemanının süreç içerisinde ödevlere notlandırılacak yada notlandırılmayacak ara
değerlendirme vermesi öğrencinin ödevi ile ilgili seviyesini ve performansını anlamasına
yardımcı olabilir).



Ödev/Proje çalışmaları ile ilgili “Dürüstlük Onayı” alınabilir(Dürüstlük onayını kabul etmeyen
öğrenci ödevi görememektedir).



Çoktan seçmeli sınavlarda sorular ve cevap seçenekleri öğrencilere karışık sırada gelecek
şekilde sınav düzenlenebilir.



Sınavlarda soruya geri dönülememe durumu ayarlanabilir.



Öğrencilere sadece sınav süresi kadar sınavı tamamlama süresi tanımlanması durumunda,
öğrenci bağlantı problemi yaşaması veya başka durumlarda sınav süresi yeterli olmayabilir. Bu
nedenle sınav başlama ve bitiş saatinin bir süre daha uzun tutulması ama bu aralıkta belirli süre
içinde sınavını tamamlaması şeklinde sınavlar yapılandırılabilir.
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