DEVRE TEORİSİ DERSİ FİNAL SINAVI DUYURUSU
[GÜNCELlEME-13.06.2020]
Final sınavı ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir:
1.

Final
sınavı
16
Haziran
2020
Salı
günü
saat
13:00’da
(https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.

2.

Tüm öğrencilerimiz sınavda yönetmeliklere ve etik kurallara uygun davranmak zorundadır.

3.

Final sınavına derste işlenen tüm konular dahildir.

4.

Final sınavında klasik sınav düzeninde 3 adet soru sorulacak olup tüm sorular için toplam süre 105
dakikadır. Öğrencilerimiz 105 dakika içinde her üç soruyu da cevaplayıp, tüm cevapları tek bir PDF
dosyası olarak sisteme yüklemek zorundadır. Sınav süresi (105 dakika) dolduktan sonra (en geç saat
14:45) cevapları sisteme yüklemeniz maalesef mümkün değildir. Bu nedenle 16 Haziran 2020 Salı günü
saat 13:00’de başlayan sınav saat 14:45’de sona ereceği için en geç saat 14:45’e kadar tüm cevaplara
ait tek PDF dosyasını mutlaka sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

5.

Sisteme yüklenecek PDF dosyasını ÖğrenciNumarası_DT.pdf olarak (Örneğin, 18012074_DT.pdf)
kaydederek sisteme yükleyiniz.

6.

Cevap kağıdınıza mutlaka öğrenci numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazınız. İmzanızı atınız.

7.

Sorular öğrenci bazlı sorulacaktır. Her bir sorunun altında öğrenci numarasına göre kullanılması
gereken sayısal değerler verilecektir. Tüm öğrencilerin kendileri için tanımlanan sayısal değeri
kullanarak işlem yapması gerekmektedir. Aksi takdirde soru doğru olarak kabul edilmeyecektir.
Örneğin 1. Soruda verilen R1 ve R2 direnç değerleri her bir öğrenci için ayrı ayrı tanımlanacak ve sorunun
altında öğrenci numara listesinin yanında tablo olarak verilecektir. Örnek bir tablo aşağıda verilmiştir.
Öğrenci No
Öğrenci 1
Öğrenci 2
--------

R1 (Ohm)
2
6
--------

UZEM

sistemi

R2 (Ohm)
5
3
-------

8.

Sınav süresi boyunca uygun cevap kağıtlarının (A4 ebatlarında beyaz çizgisiz kağıtlar) ve hesap
makinalarının yanınızda bulunması gerekmektedir.

9.

Cevapların sisteme yüklenecek olması sebebi ile cevap kağıtlarının pdf dosyasına dönüştürülmesine
olanak sağlayacak yazılım ve donanımlar (fotoğrafları pdf’de dönüştüren cep telefonu uygulaması veya
bilgisayarınıza bağlı tarayıcı vb.) sınav süresince hazır olmalıdır. Cevap kağıtlarını PDF dosyasına
dönüştürme konusunda pratik yapılması olası aksilikleri önleyecektir.

10. Sorulara ait puanlar her bir sorunun üzerinde belirtilecektir.
11. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda hızlı bir şekilde devreytu@gmail.com adresine e-mail
atınız.
NOT: Sınavla ilgili yeni açıklamalar avesis.yildiz.edu.tr/selam adresinde duyurular altında verilecektir.
Takip ediniz.
Başarılar dilerim.
Prof. Dr. Uğur S. SELAMOĞULLARI

