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UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak
Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerli Akademisyenler,
23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında üniversitemizde ara sınavlar gerçekleştirilecektir. Öncelikle, bu
tarihler arasında yapılacak tek bir kısa sınav yerine farklı zamanlara yayılmış birden fazla kısa sınav
yapmak tercih edilebilir.
Kısa sınavların oluşturulması ile ilgili bilgi ve kaynakları içeren sayfamızı mutlaka gözden geçiriniz:
uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/76/ogretim-elemani-yardim
Genel olarak sınavların 17:00 ya da 24:00’da bitecek şekilde ayarlanması ÖYS’de yığılmalara neden
olmaktadır. ÖYS’de yoğunluğun sınavların kapanma saati civarında oluşmasından dolayı sınavın
başlangıç ve bitiş zamanları arasındaki süre, sınav süresinin en az 2 katı, en fazla 3 katı
olarak tercih edilmelidir. Bu sürenin uzun tutulması, öğrencilerin sınav sırasında karşılaşabileceği
teknik güçlüklerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Sınav süresinin gereğinden fazla uzun
tutulmasının öğrencilerin farklı yollara başvurmasına neden olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sınav süresi ile ilgili yukarıdaki uyarılar, kısa sınavları zamana yayılmış şekilde yapmak isteyen
akademisyenler için zorunlu değildir.
Sınavlar hazırlanırken çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde test soruları kullanılacak ise
olabildiğince geniş bir soru havuzu hazırlanmalı ve öğrencilere farklı fakat dengeli sınav sorularının
otomatik dağıtılabildiği (soru bankasından rassal soru seçimi, aynı olsa bile soruların farklı sıralarda
öğrencilerin önüne düşmesi ve aynı sorunun cevap seçeneklerinin her öğrenciye rassal sıralarda
sunulması) özelliklerden yararlanılmalıdır.
Öğrencilere sınavların süresi, açılış ve kapanış saat ve takvimleri önceden ilan edilmelidir.
Kısa sınavlarla ilgili bilinmesi gereken hususlar yardım dokümanlarının yanı sıra aşağıda bir kez daha
açıklanmıştır.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
03.11.2020

1. Öğrencinin sınav süresi içinde bağlantısı koparsa sınav süresi işlemeye devam etmektedir. Sınav
süresi içerisinde tekrar bağlanması durumunda, sınavına kaldığı yerden devam edebilmektedir.
Örnek olarak 120 dakikalık bir sınavın 27. dakikasında bağlantısı kopan bir öğrenci 10 dakika
sonra tekrar bağlandığında, süresi 37. dakikadan olmak üzere kaldığı sorudan devam etmektedir.
2. Kısa sınav özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlarsanız, öğrenciler her seferinde tek bir soru görebilir.
Bir soruyu işaretledikten sonra o soruya tekrar geri dönemez. Bu sayede toplu olarak soruların
indirilmesi ve soruların yayılması bir nebze azaltılmış olur.

3. Kısa sınav başlama ve bitiş sürelerini gösteren ayarlar aşağıdaki gibidir.

Sınavın bitimine az süre kalmışken bir öğrenci sınava girerse öğrenciye ek süre verilmez, sınav
belirlenen bitiş süresinde kapanır. Örnek olarak 12:00’de sonlanacak 60 dakikalık bir sınava öğrenci
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11:30 da girerse sınavı 12:00’da sonlanır ve yalnızca o ana kadar cevapladığı sorular dikkate alınır.
Bu konu ile ilgili aşağıda bağlantısı verilen yardım videosundan yararlanabilirsiniz:
https://youtu.be/jWPZJTaj_f0
4. Öğrenciler yanlışlıkla da olsa Kısa sınavı gönder seçeneğine basarlarsa önce bir uyarı alırlar, (Henüz
görmediğiniz sorular var, göndermek istediğinize emin misiniz?) sonrasında da yanlışlıkla Tamam’a
basarlarsa sınavları sonlanır ve o ana kadar çözdükleri sorular geçerli olur. Sınava tekrar giremezler
(Eğer çoklu giriş seçeneği kapalı ise).

5. “Sayısal cevap” türü sorularda ve formül sorularında öğrenme yönetim sistemi farklılığından
(MOODLE-CANVAS) kaynaklı değişiklikler olabilmektedir. Bunun için öğretim elemanlarımızın
yukarıda verilen öğretim elemanı yardım sayfasında yer alan kaynakları inceleyerek, buna benzer
farklılıkların önceden tespit edilebilmesi amacıyla sınavdan en geç bir hafta önce sınav
sorularını hazırlayarak ön izleme ile gözden geçirmeleri önerilmektedir.
ÖNEMLİ UYARI: CANVAS (UZEMÖYS), sayısal değerlerde ondalık işareti olarak sadece nokta
(.) kabul etmektedir.

