
Sınav Kuralları ve Takvimi  

Yükseköğretim kurulu başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 11.05.2020 

tarihli Covid-19 tedbirleri kapsamında sınavların yüzyüze yapılmaması istenmiş olup sınav 

kuralları her sınıfın sınav takvimi aşağıda verilmiştir.  

 

Dönem I-II-III öğrencileri için 

1. Covid-19 tedbirleri kapsamında 2019-2020 bahar döneminde sınav takvimine göre 

yapılamayan kurul sınavları internet üzerinden UZEM çevirim içi sınav aracılığıyla 

online olarak yapılacaktır.  

2. Kurul sınavlarında 100 soru sorulacak olup herhangi bir kesinti veya olumsuzluk 

düşünülerek sınav süresi 125 dakika olarak düzenlenecektir. Sınav her koşulada bu 

zaman dilimi içerisinde tamamlanacaktır. 

3. Kurul sınavlarında baraj sistemi uygulanmayacaktır. 

4. Sınav soru sayıları anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre belirlenecek ve 

koordinatörler ve koordinatör yardımcıları tarafından sisteme yüklenecektir. 

5. Online kurul sınavına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrencilere Ordu 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 12 maddesine göre 

uygulama yapılacaktır. 

6. Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere 

ders kurulları ortalama notu 60 (altmış) ve üzeri olanlar final sınavından muaf 

sayılırlar.  

7. Online eğitim verilmesi nedeniyle 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak 

kaydıyla kurul sınavları için devam zorunluluğu aranmayacaktır. 

8. 2019-2020 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla pratik uygulama 

sınavları yapılmayacak bu konularla ilgili sorular, teorik sorulara eklenecektir. 

9. Final ve bütünleme sınavları da yine online yapılacaktır. Sınavların değerlendirilmesi 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 15 

maddesinin 4 ve 6. fıkrasına göre uygulama yapılacaktır. 

 

 



Dönem IV ve V öğrencileri için 

1. 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla öğrencilerin pratik sınavları online 

sınav, ödev, proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılacaktır. 

2. 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla bütünleme pratik sınavları da online 

sınav, ödev, proje gibi alternatif yöntemler kullanılarak yapılacaktır. 

3. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler için 2020-2021 yılı eğitim-öğretim yılı içinde telafi 

uygulamaları planlanacaktır. 

4. Öğrencilerin online sınav, ödev, proje vb. yöntemlerle değerlendirilmesinden dersin 

hocaları sorumludur. 

5. Dönem 4 ve 5 stajları günlük 8 saat yerine 16 saat olacak şekilde planlanmış ve hafta 

sonları da dahil edilecek şekilde düzenlenmiştir. Stajlar öğrencilere dijital ortamda 

uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır.  

 


