Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Final
Sınavlarında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
1. Okuyan grubun final sınavları 12 Haziran 2017 Pazartesi ve 13 Haziran 2017 Salı günleri yapılacaktır.

Bu günlerde mezun grubun dersleri yapılmayacaktır. Sınav haftasının 14-15-16 Haziran 2017
Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri ise mezun grubun dersleri devam edecektir.
2. Mezun grubun final sınavları 19 Haziran 2017 Pazartesi ve 20 Haziran 2017 Salı günleri yapılacaktır.
3.

Sınavlar için F Blok 206 nolu oda, Hersek Binası Dekanlık Toplantı Salonu 1 ve C Blok 101 nolu

toplantı salonları sınav merkezi olarak kullanılacaktır.
4. Bütün sınav görevlileri, yedek gözetmenler de dâhil olmak üzere, sınav saatinden en az 30 dakika
önce sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
5. Öğrenciler sınava kimlik kontrolü yapılarak alınacaktır.
6. Sınav görevlileri sınav düzenine gerekli hassasiyeti göstermelidir. Sınav görevlileri, sınavlar
esnasında sınav düzenini bozan ve öğrencileri rahatsız eden (rencide etme, aşağılama, azarlama,
sohbet etme, telefonla konuşma ve kitap, gazete okuma gibi) davranışlardan kaçınmalıdır.
7. Sınav öncesinde öğrencilerin cep telefonları kapalı duruma getirtilerek masa üzerinde
toplanacaktır. Sınav görevlileri de cep telefonlarını sessiz konuma almalılardır.
8. Sınav bitiminde evraklar salon başkanı ve gözetmen tarafından imza karşılığı teslim edilecektir.
9. Sınav görevi verilmiş, fakat mazereti nedeniyle sınava gelemeyecek görevliler durumlarını belirten
mazeretlerini gösteren dilekçeyi ekleriyle birlikte (daha öncesinde Bölüm Başkanlığına ya da Dekanlık
Personel birimine bildirilmiş de olsa) Dekanlık Pedagojik Formasyon Birimine sınav gününden en geç 1
gün önce bildirmelidir.
10. Dekanlık Pedagojik Formasyon Biriminin bilgisi olmadan görev değişikliği yapılamaz.
11.Bütün Gözetmenler, Bina Sınav Sorumlusu tarafından kendilerine verilen sınavın uygulanmasına
ilişkin görevleri yerine getirirler ve Bina Sınav Sorumlusunun bilgisi olmadan görev yerlerini terk
edemezler.
12.Yedek gözetmenlerin sınav saatinin sonuna kadar sınav merkezinde beklemesi gerekmektedir.
13. Dersin öğretim elemanı sınavın sonunda sınav merkezinde sınav evrakını almak üzere hazır
bulunmalıdır.
14. Sınavlar maksimum 50 dakika olarak planlanmalıdır. Sınavların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için
gerek sınav görevlilerinin gerekse öğretim elemanlarının sınav süresine uymaları gerekmektedir.
Sınavlarda birinci oturum saat 18:00’da, ikinci oturum ise 19: 15 de başlayacaktır.
15. Acil durumlar dışında sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilmelidir.

