UZAKTAN EĞİTİM
SINAV TAKİP MODÜLÜ
Üniversitemizin değerli mensupları,
Bildiğiniz gibi, 2019/2020 yılı bahar yarıyılına yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebi ile uzaktan eğitim ile devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerin belirsizliği sebebiyle bu dönemde öğrencilerimizin ders değerlendirmelerinin uzaktan
yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu doğrultuda alınan görüşler ve yapılan çalışmalar neticesinde OBS içerisinde bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.
2019/2020 yılı bahar yarıyılında kullanılacak olan değerlendirme sistemi Öğrenci
Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden 13/04/2020 tarihinde öğretim elemanlarımızın erişimine açılacaktır. Değerlendirme metodu dört ana değerlendirme ögesi üzerine
oturtulmuştur. Bunlar:
1- Ödev: Öğrencilerinizin öğretim hedefleriniz ile uyumlu araştırma, planlama, yorumlama, raporlama gibi görevlerle değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz görevlerine yönelik oluşturacakları dokümanı belirleyeceğiniz zaman
aralığı içerisinde OBS’ye (obs.sdu.edu.tr) yükleyeceklerdir.
2- Çevrimdışı klasik sınav: Öğrencilerinizin OBS (obs.sdu.edu.tr) üzerinden
paylaşacağınız açık uçlu soru setini içeren doküman aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz
zaman aralığı içerisinde OBS’ye (obs.sdu.edu.tr) yükleyeceklerdir.
3- Çevrimdışı test sınavı: Öğrencilerinizin OBS (obs.sdu.edu.tr) üzerinden
paylaşacağınız çoktan seçmeli soru setini içeren doküman aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz cevaplarını içeren dokümanı belirleyeceğiniz zaman aralığı içerisinde OBS’ye yükleyeceklerdir.
4- Çevrimiçi test sınavı: Öğrencilerinizin OBS’de (obs.sdu.edu.tr) oluşturacağınız çoktan seçmeli soru seti aracılığı ile değerlendirilmesidir. Öğrencileriniz soruları sistemin izin verdiği zaman dilimi içerisinde çevrimiçi olarak
cevaplayacaklardır.
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Sistemde vize/final-bütünleme sınavları için ayrı ayrı değerlendirme metotları
oluşturulması mümkündür. Diğer bir ifade ile yukarıdaki değerlendirme ögeleri tek
başına veya birleşik kullanılabilir. Böylelikle vize/final-bütünleme sınavları değerlendirme metotları için tek bir değerlendirme ögesi kullanılabileceği gibi (Örn-1:
Ödev: %100); çeşitlendirilmeye gidilmesi de mümkün olacaktır. (Örn-2: Ödev: %30,
çevrimdışı klasik sınav: %30, çevrimdışı test sınavı: %25, çevrimiçi test sınav: %15
gibi). Final sınavının değerlendirme metodu bütünleme için aynen geçerli olacak
ve bütünleme sınavı için yeni bir değerlendirme metodu istenmeyecektir. Değerlendirme metoduna ilişkin temel detaylar aşağıda verilmiştir:
Vize/final-bütünleme sınavları değerlendirme metotlarının ağırlık toplamlarının mutlaka %100 olması gerekmektedir.
Vize/final-bütünleme sınavları için ödev olarak sınav yapılması söz konusu
ise verilecek ödevlerin neler olduğu belirlenmeli, belirlenen konuların ise
OBS ye son giriş tarihi 17/04/2020’dir. Ödevler akademik takvimde yer alan
vize/final-bütünleme sınavlarından önce teslim alınmalıdır.
Çevrimdışı klasik sınav, çevrimdışı test sınavları için sunulan süre 12 saat
(min) ile 48 saat (maks) arasında olmalıdır.
Çevrimiçi test sınavı 25 soru olmalı ve bunun için sisteme en az 75 soru yüklenmelidir. Öğrencilerin cevaplayacağı çevrimiçi test soruları ve seçenek sıraları her denemede değişecek şekilde rasgele bir algoritma ile görünecektir.
Sınav esnasında bir sorun çıkması halinde (internet kesilmesi vb) öğrencilere
yeni bir soru setinden sınav gelecektir. Öğrenciler bu durumda ilk deneme
dahil olmak üzere maksimum üç deneme hakkına sahip olacaktır.
Siz değerli öğretim elemanlarımızın 17/04/2020 tarihine kadar üzerinize atanmış
derslerin sınav değerlendirme metotlarını Öğrenci Bilgi Sistemine (obs.sdu.edu.
tr) girmenizi önemle rica ederiz.
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Öğrenci Bilgi sistemine giriş yapıldıktan sonra “Uzaktan Eğitim Sınav Takip
Modülü” bağlantısı ile 2019/2020 yılı bahar yarıyılında kullanılacak olan
değerlendirme sisteminizi tanımlayabilirsiniz.
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Sınav Değerlendirme Ekleme metodlarınızı sisteme eklemek için İlgili dönem dersinizi “Seç” bağlantısına tıklayarak seçiniz.
Sınavın türü, yapılma şekli, yüzdesi, başlama ve bitiş tarihleri ile açıklama alanlarını
doldurarak “Yeni Sınav Ekle” işlemini gerçekleştiriniz.
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Sınav yapılma şekli Ödev, Çevrimdışı Klasik veya Çevrimdışı test ise tanımlamış
olduğunuz sınavı seçerek ödev veya soru dosyası yükleyebilirsiniz.

Dosya yüklemek istediğiniz sınavı seçerek

ikonuna tıklayınız. Dosyayı bilgi-

sayarınızdan seçerek “Dosya Yükle” butonuna tıklayınız. Yüklenen Dosyalar bölümünde dosyayı kontrol edebilirsiniz. Yüklenen dosya sınav tarihleri süresince öğrenciye gösterilecektir.
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Ödev veya sınav dosyası gönderen öğrenciler için Sınav Cevabı gönderen ve göndermeyenler aşağıdaki gibi listelenecektir. Sınav cevabı gönderen öğrencinin dosyasını “İndir” butonu tıklanarak bilgisayarınıza indiriniz.

Sınav yapma şekli Çevrimiçi Test ise Test Modülüne Git bağlantısı tıklanarak test
sorularınızı hazırlayabilirsiniz.
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