MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONU
2019-2020 Bahar Yarıyılı Mühendislik Sistemlerinin Optimizasyonu Dersi için Ders başarı
notlarının oluşturulmasında aşağıda açıklanan oranlar kullanılacaktır:
Yıl içi Başarı Notu:
•

Ödev

: %30 (Daha önce yapılan birinci vize sınavı)

Final Notu:
•
•

Proje
Final Sınavı

: %30 (İkinci Vize Yerine Verilen Proje Ödevi)
: %40

Final Sınavı (%40): Belirlenen tarihte (22.06.2020) yapılacak sınav klasik tarzda olacaktır.
Sınavda 2 soru sorulacak olup her bir soru için 30 dakika süre verilecektir. Sorular arasında 5
dakika süre verilecektir. Sorular eşit ağırlıklı olup Türkçe olarak paylaşılacaktır.
Sınav kuralları:
•

•

•

•
•

•

Sınav sırasında sınavın kurallara uygun bir şekilde cevaplandığının denetlenmesi amacıyla
adayın fare, klavye, kamera görüntüsü, mikrofon sesi gibi çeşitli bilgisayar aktiviteleri
kaydedilmekte olup kaydedilen bu bilgiler üzerinde otomatik ve/veya manuel olarak
analizler yapılabilmektedir. Adaylar, sınav sırasında toplanan bu gibi bilgilerin sınavın
geçerliliğinin kontrolü amacıyla toplanması ve saklanmasını kabul etmiş sayılırlar.
Sınav ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlanacaktır. Bu nedenle bilgisayar
şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli önlemler
alınmalıdır.
Sınav sırasında bulunulan ortam sessiz, sakin ve başka kimselerin bulunmadığı kapalı bir
alan olmalıdır. Sınav sırasında sınavın çözüldüğü ortama başka kimselerin girip çıkmaması
gerekmektedir.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle cep telefonu kullanılmamalı, ortamdaki biriyle ya da
kendi kendine konuşulmamalıdır.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm
uygulamalar kapatılmalı, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi
dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmamalıdır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet
bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunların da kapatıldığından emin olunmalıdır.
Sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma,
görüntü kaydetme gibi işlemler yapılmamalıdır.
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•
•

•

Test tipi sorularda cevaplandırılmayan soruların ve yanlış cevaplanan soruların
puanlamaya herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Öğrenciler sınav sırasında etik kurallara uyacağını, kendisine ait cevap kâğıdını gizli
tutacağını ve başkasıyla paylaşmayacağını taahhüt eder. Öğrencinin kâğıdını başkasıyla
paylaştığının tespit edilmesi durumunda kişiler hakkında ilgili sınav yönetmeliğince kopya
girişimi olarak değerlendirilecek ve bu kişilerin sınavları iptal edilecektir.
Ayrıca ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları
kullanılacaktır ve intihal tespit edilmesi durumunda bu kişilerin söz konusu çalışmaları
değerlendirme dışı bırakılacak ve kopya girişimi olarak değerlendirilecektir.
Yukarıda bahsedilen kurallar haricinde öğrenciler 28.05.2020 günlü, 2020/04-06 sayılı
Senato kararı ekindeki “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 BAHAR
DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVLARINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR” a uymakla
yükümlüdür.

İletişim Bilgileri: Dr. Mustafa Kemal SEVİNDİR, sevindir@yildiz.edu.tr
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