EĞİTİM FAKÜLTESİ
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Ara Sınavlar ile İlgili Bilgilendirme
1) Fakültemiz ara sınav programı web sitesinde yayınlanmıştır ve sınavlar programda belirtilen
gün ve saatte çevrimiçi (online) olarak MSTEAMS platformu üzerinden yapılacaktır.
http://egitim.akdeniz.edu.tr/2020-2021-guz-yariyili-ara-sinav-programlari/
2) Öğrenciler, sınava girmek için kullanılacak sistemlerin en düşük konfigürasyonu ile ilgili
bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
http://bim.akdeniz.edu.tr/teams-uygulamasi-icin-minumum-sistem-gereksinimleri/
3) Öğrenciler, sınava girişte kullanacakları Bilgisayar, Cep Telefonu, Tablet vb. cihazlarının şarj
durumunu ve sınava girecekleri ortamdaki internet erişimlerini mutlaka kontrol etmelidir.
4) MSTEAMS platformu üzerinden yapılacak olan sınavlara sadece ogr.akdeniz.edu.tr uzantılı
hesaplarınız ile giriş yapabilirsiniz.
5) Sınava Akıllı Cep Telefonları ile katılmayı planlayan Öğrencilerin telefonlarında birden fazla
Teams hesabı varsa “Ne yazık ki şu anda sizi bu hedefe ulaştıramıyoruz” mesajı ile
karşılaşabilirler. Bu nedenle öğrencilerin kendilerine ait ogr.akdeniz.edu.tr uzantılı hesapları
hariç diğer hesapları telefonlarından silmesi önerilir.
6) Öğrenciler sınav başlama saatinden 10 dakika önce öğretim elemanı tarafından başlatılacak
olan “Sınav Toplantısına” katılmalı ve sınav başlama saati geldiğinde dersin Genel ekranında
“Ödevi Görüntüle” butonuna tıklayarak sınava katılmalıdır.
7) Öğrenciler sınav süresi içinde kısa süreli bağlantı kopması gibi olası problemlerle
karşılaşabilir. Böyle durumlarda öğrenci tekrar bağlanarak sınava devam edebilir. Bu kısa süreli
bağlantı problemi dersin eğretim elemanına MSTEAMS- SOHBET üzerinden iletilmelidir.
8) Tüm soruları yanıtlayıp sınavı tamamladığınızı düşündüğünüzde “Gönder” butonuna
tıklayarak sınavınızı tamamlayınız. Bu işlemden sonra sorulara tekrar dönülemeyecektir.
9) Öğrenciler; sınav esnasında yaşadıkları sorunları belgelendirmek suretiyle (sınavın elektronik
ortamda sonlandırılamaması, internet kesintisi vb.) mevcut sınav durumunu gösterir şekilde
(tamamlanan sorular ve cevapları) ilgili sınavın ders kodu ve adını belirterek

egitim@akdeniz.edu.tr adresine sorunu yaşadığı an itibariyle iletmelidir.
10) Sınav süresince tüm öğrencilerin kameraları açık olmalıdır. Sınav sırasında öğretim elemanı
tarafından açılması istenmedikçe, tüm öğrencilerin mikrofonları kapalı olmalıdır.
11) Sınavlara girerken tüm öğrencilerin öğrenci kimlikleri, öğrenci kimliği olmayan 1.sınıf
öğrencilerimizin ise nüfus cüzdanları yanında olmalıdır.

NOT: http://bim.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitim/ bağlantısında
verilen “Öğrenciler ve Akademisyenler için Sınav Süreçleri ile İlgili Gerekli Bilgiler”
eğitim videolarını ve dokümanlarını dikkatlice inceleyiniz.

