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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN ÖĞRETİM İLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN SINAV
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesinde uzaktan öğretim yoluyla
verilecek olan derslerin sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam ve dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge, “Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Öğretim ile Verilecek
Derslere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” ile “Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” temel alınarak hazırlanmış olup Cumhuriyet
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CUZEM) tarafından organize
edilen sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3Bu Yönergede geçen;
a)Birim: Uzaktan öğretim yoluyla verildiği bölüm/programının bağlı olduğu
enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,
b)Birim Koordinatörü: Uzaktan öğretim ile yürütülen bir dersin bağlı olduğu
enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde sınavların yapılması için
gerekli koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim
elemanını,
c)Canlı Ders: Dersin belirlenen bir zamanda internet ağı üzerinden eşzamanlı olarak
öğretim elemanı tarafından verilmesini,
ç)Materyal Geliştirme Komisyonu: Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin
içeriğinin hazırlanması amacıyla dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarından
oluşan komisyonunu,
d)Ölçme Değerlendirme Komisyonu: Uzaktan öğretim yoluyla verilen her bir dersin
sınavlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan ve Program
Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan komisyonunu,
e)Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin tüm özlük ve
not bilgilerinin tutulduğu Öğrenci Bilgi Sistemini,
f)Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS): Derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi
için gerekli olan ve öğretim elemanı, ders içeriği ve öğrencinin etkileşimini eş zamanlı veya
art zamanlı olarak sağlayan yazılım sistemini,
g)Program Koordinatörlüğü: Uzaktan öğretim ile verilecek derslerin her biri için
koordinasyonu sağlayarak ders içeriklerinin temini ve derslerin yürütülmesi için gerekli
görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanlarını,
ğ)Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
h)Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
ı)Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
ifade eder.
Sınavlar
MADDE 4 - (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret
sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü
veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
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(2) Bu sınavlar, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak,
yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen
ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya
merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
(3) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz olarak elektronik ortamda yapılabilir;
dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda
yapılır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek
olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme
yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, CUZEM’in önerisi üzerine senato tarafından
karar verilir.
(4) Ara sınavlar gözetimsiz olarak yapılırsa genel başarıya etkisi, % 10 olarak alınır.
(5) Sınav tarihleri CUZEM tarafından belirlenerek bir hafta önce ilan edilir. Gerekli
hâllerde CUZEM’in yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.
(6) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı (Final Sınavı): Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin
tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır.
(7) Yarıyıl/Yıl Sonu ve bütünleme sınavının geçerli olabilmesi için sınava giren
öğrencilerin sınav kurallarına uyması, sınav evrakında istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz
olarak doldurması ve/veya kodlaması zorunludur.
(8) Mazeret sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavları dersi veren öğretim üyesi
tarafından, öğrencinin öğrenim gördüğü birim tarafından yapılır.
(9) Sınavlarda meydana gelen olaylar nedeniyle yürütülecek disiplin soruşturması,
öğrencinin öğrenim gördüğü birim tarafından yürütülür.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 5 - (1) Öğrenci, sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların
ilanından sonra en geç üç iş günü içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna
iletilir; maddi hata varsa gerekli not düzeltilmesi yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 6 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Cumhuriyet Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği 01.11.2017
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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