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DAĞITIM YERLERİNE
 

 
   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı) 22/05/2020 tarihli ve
75850160-104.01.02.04-E.31978 sayılı yazısının 5.Maddesinde "Dijital ortamlara erişimi olmayan
öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi,
öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve
diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi" istenmiş,
diğer üniversitelerle işbirliği yapılması önerilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarları tüm üniversite öğrencilerinin
kullanımına açılmıştır.
   Aynı şekilde üniversitemiz öğrencilerinin de üniversiteniz teknolojik ve dijital imkanlarının kullanmak
üzere yerleşkelerinizdeki bilişim alt yapısından istifade edebilmelerini talep etmekteyiz.
   Bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim.
 
 

Ek: İlgi Yazı (2 Sayfa)            

Dağıtım:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ADANA ALPASLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. 
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 

 

Adres: Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi Yeni Rektörlük Binası KASTAMONU

Telefon: (0 366) 280 15 76 Faks: (0 366) 280 13 93

Elektronik Ağ: http://www.kastamonu.edu.tr

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebys.kastamonu.edu.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden 0O60-EELB-08IZ kodu ile yapılabilir.
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Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Prof. Dr. Gorkem AKINCI tarafindan 30.10.2020 tarihinde e-imzalanmıştır.
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DAĞITIM YERLERİNE
 

Üniversitelerde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem sonu sınavları ile
bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların  bunlarınyüz yüze gerçekleştirilmeyeceğine,
üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek "dijital imkânlar" veya "ödev, proje gibi
alternatif yöntemler" uygulanarak yapılmasına ilişkin karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından 11/05/2020 tarih ve 30480 sayılı yazıyla bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, uzaktan öğretimde uygulanacak değerlendirme süreçlerinde; dijital ortamlar
kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya
da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak
teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)
etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilir.
 
Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle
sınırlı olmak kaydıyla,  ölçüsünde;üniversitelerin ve öğrencilerin imkanları

Küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi
sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca diğer etkinlik (ödev, proje, tartışma ile
ÖYS aktivitelerine katılım vb.) değerlendirmelerinin de teşvik edilmesi,
Dijital ortamlarda, üniversitelerin kullandıkları ÖYS'nin veya dijital ortamların izin
verdiği sınav güvenlik tedbirlerinin (soruların rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı
kilidinin işlevselleştirilmesi vb.)  alınması,
Çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması; sınav başlamadan önce sınavın
işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik
kurallar konusunda  öğrencilere açık ve net bilgilendirmelerin yapılması,
İmkanlar dahilinde sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme
girişlerine öncelik verilmesi,
Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi
erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite
birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının 
bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.  üretilmesi,)

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-104.01.02.04-E.31978 22.05.2020
Konu :Pandemi Dönemi Ölçme

Değerlendirme İlkeleri
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Tevhide UÇAN
Şube Müdürü

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Evrak Doğrulama Kodu : VUIKQGJV Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys
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Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi
sınav imkanının verilmesi,
Sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli
prosedürlerin belirlenmesi,
Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programlarının
kullanılması,
Çevrimiçi değerlendirmelerde sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli sürenin
verilmesi,
Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde
küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim
kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması,
Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olmasının
sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve
arşivlenmesi,
Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve AKTS iş yükünün
göz önünde bulundurulması,
Sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek
alabileceği yapılanmaların oluşturulması.

hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversiteler Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve
Destekleme Daire Başkanlığına
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire
Başkanlığına
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğüne
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Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
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Bilgi için:Tevhide UÇAN
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