Değerli Öğrenciler,
FBO2032 Modern Fiziğe Giriş dersinin Final Sınavı 18 Haziran 2020 saat 14:00-16:00 arasında
YTÜ Online Kampüs Sınav Modülü üzerinden (https://onlinekampus2.yildiz.edu.tr;
https://onlinekampus3.yildiz.edu.tr) Uzaktan Eğitim yoluyla online (çevrimiçi) olarak
yapılacaktır.
Sınav ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
1. Final sınavı, YTÜ senatosu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacaktır.
Senato kararlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
http://www.yildiz.edu.tr/media/files/kataloglar/20192020%20Bahar%20Donemi%20Yariyil%20Sonu%20Sinavlarina%20iliskin%20usul%20ve%
20esaslar.pdf
2. Final sınavı, Klasik Sınav şeklinde olacaktır.
3. Sınava, ders içeriğinde işlenen tüm konular dahildir.
4. Sınavda 4 soru sorulacaktır. Sınav hem problem hem de tanım, açıklama vb. sözel sorulardan
oluşmaktadır.
5. Soruların puanları eşit ağırlıklı olacaktır.
6. Sınav, soru bazlı olarak 4 ayrı aktivite şeklinde sisteme yüklenecektir. Her soru ayrı zaman
dilimleri içerisinde çözülüp aktiviteler tamamlanacaktır.
“Yani, her sorunun cevaplama ve cevapları yükleme işlemleri ilgili soru için verilen süre
içerisinde yapılmalıdır.”
7. Sınav işleyişi aşağıda verilen şekilde olacaktır;
14.00- 14.25

1.soru

14.30- 14.55

2.soru

15.00- 15.25

3.soru

15.30- 15.55

4.soru

8. Verilen zaman aralığında sınav sistemine yüklenemeyen cevaplar çözülmemiş olarak
değerlendirilecek ve e-posta ile gönderilen çözümler kabul edilmeyecektir.
9. Çözümler A4 kağıdına her öğrencinin kendi el yazısı ile okunaklı, açık ve net anlaşılır şekilde
yapılmalıdır.
10. Her soru cevabı için öğrencinin cevap kâğıdına adını, soyadını, okul
numarasını yazması, tarih atması ve yoklamaya sayılmak üzere imza atması gerekmektedir.
Bu bağlamda, cevap kağıtlarının sınavdan önce hazır olması fayda sağlamaktadır.
11. Her bir sorunun cevabı ilgili alana yüklenirken dosya adı “Soru1_AdSoyad.pdf” şeklinde
verilmelidir.

12. Her sorunun cevabı, ilgili verilen saat dilimi içindeki aktiviteye yüklenmelidir. Bir sorunun
cevabı başka bir saat dilimi içindeki aktiviteye yüklenirse kabul edilmeyecektir.
13. Öğrencilerin Sınav esnasında kendilerinden beklenen sorumluluklara ve etik kurallara
uymaları gerekmektedir. Öğrencilerin sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması,
çoğaltması, yayınlaması; ayrıca sınav esnasında çeşitli yazılı veya web tarayıcı vb.
kaynaklardan faydalanması sınavın güvenirliğini tehlikeye düşüreceğinden sınav ihlali olarak
sayılacaktır.
Açık şekilde birbirinden kopyalanmış çözümlerin olduğu sınavlar kopya muamelesi görecektir.
Sınavların değerlendirilmesi esnasında gerekli durumlarda intihal tespit programları
kullanılacaktır.
14. 13.madde ile verilen ihlal durumlarında “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ”nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
15. Sınav ile ilgili herhangi bir problem yaşanması halinde banu@yildiz.edu.tr adresinden
öğretim üyesi ile irtibata geçilebilir.

Başarılar dilerim.

