T.C.

siir,nvvraN unnrinrr, trNivnnsirnsi
Enformatik Bdliim Bagkanl{r

Sayr

:77431178-302.03.$EOl
Konu : ENF-150 (3+0) Temel Bilgi Teknolojileri
Kullammr Dersi Muafiyet Srnav Tarihi

?0

iliit

?0t0

DAGITIM YERLERNE
ENF-150 (3+0) kodlu Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullammr dersinden muaf olmak
isteyen ve b0ltimlerinde Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullammr dersi zorunlu okutulan
dlrenciler igin yaprlacak muafiyet smavrmn elitim-dlretim yrlmm ilk haftasr iginde
yaprlabilmesi igin ilgili birimler tarafindan ri[rencilerin iiniversitemize ilk kayrtlarr yaprlrrken
muafiyet taleplerinin almmasr gerekmektedir.
2016-2017 Elitim Olretim yrh rigrenci kayrtlan srasrnda baqvuru yapan dlrencilere,
Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullammr dersinden muaf olmak isteyen ve bdliimlerinde
ENF-150 (3+0) kodlu Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullammr dersinin zorunlu okutuldulu
tiim lisans d$rencileri igin 01 Ekim 2016 Cumartesi giinti saat 09:30, 10:30 ve saat 11:30'da
iig oturum geklinde muafiyet smavl yaprlacaktrr.
Muafiyet slnavlna girecek dlrencilerin hangi tarihte - saatte ve hangi salonda srnava
gireceklerini gristeren bilgileri 26 Eyliil 2016 Pazartesi giinii saat 17.00'den itibaren
http ://enformatik. sdu. edu.tr web adresinden d[renebilirler.
Muafiyet srnav tarihinin ttim rifrencilerimize duyurulmasr hususunda bilgilerinizi ve
gere[ini arz ederim.
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Egitim Fakiiltesi Dekanh[rna
2- Fen Edebiyat Fakiiltesi Dekanh[rna
3- iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi Dekanhlrna
4- Mimarhk Faktiltesi Dekanhlrna
5- Mtihendislik Faktiltesi Dekanhfirna
6- Orman Fakiiltesi Dekanhgrna
7- Sa[hk Bilimleri Fakiiltesi Dekanhgrna
8- Trp Fakiiltesi Dekanh[rna
9- Ztaat Fakiiltesi Dekanhlrna
10- Olrenci igleri Daire Bagkanhlrna
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Siileyman Demirel Universitesi Onlisans ve Lisans Elitim-Ofretim ve Srnav ydnetmeligi
10/3. maddesinde (De!i$ik:RG-2211012012-25449) "Her efitim-cigretim yrh bagrnda yeni kaydolan
ti$rencilere zorunlu okutulmasrna karar verilen lisans programlan igin temel bilgi teknolojileri kuilanrmr
dersi muafiyet smavt uygulanrr. Universitenin ilgili birimi tarafindan egitim-d[retim yrlnrn ilk haftasr
iginde yaprlan bu srnavdan mutlak de[erlendirme yrintemine gdre 100 tizerindin en az 60 bagal notu
alan d[renciler bu dersten muaf sayrlrr. " ifadesi yer almakladrr.
Stnavlartn egitim-6!'retim yrhnrn

ilk haftasr iginde yaprlabilmesi igin ilgili birimler tarafrndan
kayrtlarr yaprlrrken muafiyet taleplerinin almmasr gerekmektedir.
Stileyman Demirel Universitesi "Ortak torunlu / Segmeli dersler egitim rlgretim ve smav y6nergesi,,,
"Enformatik Bdliimi.i Temel Bilgi Teknolojileri dersi muafiyet smavr yonergesi" ile Siileyman DJmirel
Universitesi Lisans ve 6nlisans Egitim-Ogretim ve Srnav Ydnetmelili gerepince srnavm yaprlmasrna,
dlrencilerin i.iniversitemize

ilk

.. Stnava girecefini Osrenci Bilgi Sistemi iizerinden beyan eden dlrencilerin isim listeleri
Ogrenci igleri Daire Bagkanh[rn dan 19.09.2016 tarihinde alman iirt. dogrultuiunda tifrenci sayrlarr ve
stnav yaptlacak srnlflarrn doluluk oranlan dikkate allnarak muafiyet stnavlnln 0l Ekim 2016 Cumartesi
giinii saat 09:30, 10:30 ve saat:ll:30'da iig oturum geklinde yaprlmasma, muafiyet smavlna girecek
d[rencilerin hangi tarihte - saatte ve hangi salonda srnava girecekierini gosteren biigileri 26 Eylil 2016
Pazartesi giinii saat l7:00 den itibaren http://enformatik.sdu.edu.tr web adresinden <igrenmelerine,
Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanrmr ( ENF-150) dersi igin belirtilen tarihlerden sonra yatay
geqi$, dikey gegig, ek kontenjan yb. durumlardan dolayr smava girme hakkr bulunan dgrencilerin
listelerinin de Siileyman Demirel Universitesi 0grenci igleri Bitgi Sistemi Uzerinden almmasrna ve
Enformatik Bdltim Bagkanhlrna gelecek <isrenci listesine grire ek bir muafiyet srnavr yaprlabilmesine,
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr (ENF-150) dersi muafiyet srnavr ile ilgili alman kararlann,
Siileyman Demirel. Universitesi Ogrenci igleri Daire Bagkanhgr, ttim Faki.ilte ve Yiiksekokullara
gdnderilmesine, Universitemiz http://w3,sdu.edu.tr ve http://enformatik.sdu.edu.tr adresinden
duyurulmastna, gok1an segmeli sorulardan olugan merkezi bir yazfi srnav geklinde yaprlabilmesine,

Muafiyet Stnavt igin srnrflann tahsisi ve srnrflann agrk olmasr igin Ertoku$ Bey Derslikleri
KoordinatorlU$ti, Yabancr Diller Meslek Yiiksekokulu, iletigim Fakiiltesi ile Koruma Gi.ivenlik
$ube
Miidtirliigiine arasmdaki koordinasyonun safilanmasr, slnav soru havuzunun giincellenmesi, soruiann
haztlanmast, bastmt ve uygulanmasrnda ki ttim iglemler, srnavlann di.izenlenmesi, srnavlann sorunsuz
yaprlabilmesi, smavlartn takibi ve sistem biriminde gdrevli elemanlaln smav oturumlarrndaki
koordinasyonunun sa$lanmast amacryla, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr dersini veren dpretim
elemanlarmln, stnav sorumlusu 6!'retim elemanr olarak gorevlendirilmesine,

