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TARİH / SAAT
09:00'da başlayan sınavlar

08.02.2021
PAZARTESİ

11:00'da başlayan sınavlar

13:00'de başlayan sınavlar

15:00'de başlayan sınavlar

HUK 219 Kitle İletişim Hukuku
HUK 301 Borçlar Hukuku Özel
Hükümler

HUK 105 Anayasa Hukuku
HUK 307 Medeni Usul Hukuku

HUK 109 İktisat
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel
Hükümler
HUK 403 Milletlerarası Özel
Hukuk

HUK 107 Roma Hukuku
HUK 213 Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi
HUK 311 Vergi Hukuku

09:00'da başlayan sınavlar

11:00'da başlayan sınavlar

13:00'de başlayan sınavlar

15:00'de başlayan sınavlar

HUK 103 Medeni Hukuk
HUK 211 Maliye
HUK 401 Miras Hukuku

HUK 101 Hukuk Başlangıcı
HUK 409 İcra ve İflas Hukuku

HUK 203 Ceza Hukuku Genel
Hükümler
HUK 413 Genel Kamu Hukuku

HUK 119 Hukuk Etiği
HUK 317 Tıp Hukuku
HUK 427 Banka Hukuku

09:00'da başlayan sınavlar

11:00'da başlayan sınavlar

13:00'de başlayan sınavlar

15:00'de başlayan sınavlar

HUK 207 Milletlerarası Hukuk
HUK 419 Deniz Hukuku

HUK 111 Genel Kamu (Devlet
Teorileri)
HUK 303 Eşya Hukuku

HUK 217 Anayasa Yargısı
HUK 443 Enerji Hukuku

HUK 209 Türk Hukuk Tarihi
HUK 405 Ticaret Hukuku
(Kıymetli Evrak, Deniz ve Sigorta)

TARİH / SAAT

09.02.2021
SALI

TARİH / SAAT

10.02.2021
ÇARŞAMBA

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ALİ FUAD BAŞGİL HUKU FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLARI
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Bildiğiniz üzere COVID-19 salgını sebebiyle üniversitemizin aldığı karar gereğince Ara (Vize) sınavları Google Classroom Sistemi üzerinden online
ortamda yapılacaktır. Sınavlar sırasında yaşanabilecek olası aksaklıkları en aza indirmek adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önem arz
etmektedir:
1- Açıklanan sınav saatlerinden en az 15 dakika öncesinde sisteme girilmiş ve hazır vaziyette Google Classroom Sisteminde olunuz.
2.Sınava girebilmeniz için “stu” uzantılı adreslerinizi kullanmak zorundasınız. Aksi durumda sınava iştirak edemeyeceksiniz. Her öğrenciye
Üniversitemiz tarafından “stu” uzantılı bir elektronik adres verilmiş bulunmaktadır.
3- Sınavlarınız sınav saatinde Google Classroom Sisteminde otomatik başlayacak olup sistemde dersin “SINIF ÇALIŞMALARI” kısmında hazır
bulunmanız yeterlidir. Herhangi bir başlama ya da başlatma tuşu, linki vs bulunmamaktadır
4- Google Classroom Sisteminden kaynaklanan sebeplerle sınavları açıklanan sınav saatinden birkaç dakika geç görme ihtimaliniz olabilir. Böyle bir
durumla karşılaştığınızda lütfen sistemden çıkmayın ve sınavınızın başlamasını bekleyin. Sistemden kaynaklanan sebeplerle sınavın geç başlaması
durumunda Sistem bu gecikmeyi sınav süresinin sonuna ilave etmemektedir. Zaten sınav süresi bu kayıp dikkate alınarak ilave edilmiş halde
düzenlenmiştir.
5- Sınav bitiş saatinden önce sınavınızı teslim etmeyi ihmal etmeyin. Sınav teslimi sistemde “gönder” yazan yerin tıklanması ile sağlanmaktadır.
Sınavınızı teslim etmeyi lütfen son dakikaya bırakmamaya özen gösterin ve ancak sınavınızı teslim ettiğinizden emin olduktan sonra Google
Classroom Sisteminden çıkış yapın. Sınav süreleriniz sınavınızı teslim etmeyi son dakikaya bırakmamanız için gereken pay da dikkate alınarak
belirlenecektir. Sınav esnasında google classroom sisteminde sınav süresini gösteren herhangi bir saat/kronometre bulunmamaktadır. Süre
hesaplaması için kendi imkanlarınızı kullanınız. Bu sebeple saatinizin doğru olduğundan emin olunuz.
6- Sınav süresinde teslim edilmeyen yani “gönderilmeyen” kağıtlarla alakalı “sınava girilmemiş” muamelesi yapılacaktır.

7- Sınavlarınızın olduğu gün ve saatte ikamet ettiğiniz bölgede planlı elektrik kesintisi olup olmadığını bölgenizin dahil olduğu elektrik dağıtım
şirketinin web sitesinden kontrol ediniz.
8- Sınavlarınız süresince internet kotanızın yeterli olup olmadığını kontrol etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz.
9- Sınav saatlerinizde internet hızınızın yavaşlamaması için evinizdeki diğer elektronik cihazlardan (bilgisayar, telefon, tablet vs) internete
bağlanılmamasına lütfen özen gösterin. İnternete kablosuz bağlanmak (Wi-Fi) yerine kablolu (eski usul) bir şekilde bağlanma imkanınız varsa
internet erişiminizin daha hızlı ve sağlıklı olabileceğini hatırlatmak isteriz.
10.Sınav esnasında aynı internet hattını kullanan kişilerden (aile fertleri ya da komşu vs.) o saatlerde internete bağlanmamalarını rica ediniz.
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11- Sınav esnasında diğer arkadaşlarınızla ya da başka birileri ile irtibat halinde olduğunuzun tespiti halinde sınavınıza kopya muamelesi
yapılacaktır.
12.Sınav sorularının kopyalanması ve başka mecralarda (whatsapp, facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında) paylaşılması bu
anlamda yasaktır.
13.Bilgisayarı olmayan öğrenciler için; Yüksek Öğretim Kurulu’nun 27 Mayıs 2020 tarihli “YÖK, Üniversitelerde Dijital Ortamda
Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerini Açıkladı” isimli duyurusunda yer alan “Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik
teknik destek sağlamak amacıyla yeni çözümler üretilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin
verilecek. Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu
kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek.” Ifadesine binaen sorunun çözümü sağlanabilecektir.
14- Sınavların naslı yapılacağı hususu ile ilgili dersin google classroom sayfasını takip etmeniz gerekmektedir. İlgili öğretim üyesi sınavla ilgili
açıklamayı sınavdan önce buradan ilan edecektir.

DEKANLIK

