ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih/ Saat: 07.05.2020/ 14.00-16.00
Yer: Covid- 19 Salgını sebebi nedeniyle toplantı online gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar: Ektedir.
Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü;


Covid-19 salgını sebebi ile toplantı online olarak yürütülmüştür.



Ölçme Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Erkan Yurtçu toplantımızın mevcut
durum sebebi ile online olarak yürütüleceğini bildirerek, toplantı gündemini
katılımcılara sundu. Bu kapsamda,



Sınav sisteminin, bu süreçte nasıl olacağına dair görüşler sunuldu



Yurt dışında yaşayan öğrencilerin durumu hakkında görüşler bildirildi



Summative sınavlara ilişkin ne gibi düzenlemeler yapılmalı?



Pratik sınavların online yapılması durumu ve bu durumda karşılaşılan sorunlara
yönelik çözüm önerileri sunuldu



Online sınavların güvenliği ve etik açıdan değerlendirmeleri yapıldı.



Online sınavların bölümler halinde yapılması ve sınav esnasına ara verilmesi
böylelikle yaşanılacak sorunlara yönelik çözüm olacağı görüşü sunuldu



Online sınavların nerede ve nasıl yapılmasına yönelik, Ankara İlinde ikamet edene
öğrenciler için Kampüs ortamı alternatif olarak düşünülebileceği önerisinde
bulunuldu.



Online sınavlar ile ilgili Yönerge de güncelleme yapılabileceği önerisinde bunuldu.



Dönem 2 formatif sınavına yönelik, öğrenciler ile ilgili rapor beklendiği bilgisi
sunuldu.



Dönem I online sınavında kopma sorunu olduğu ancak Koordinatörlük tarafından
çözüm üretilerek öğrencinin mağduriyetinin engellendiği bilgisi sunuldu.



Yapılan online sınavlarda öğrenci başarı durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı,
başarının istikrarlı olduğu bildirildi.



Yılsonu sınavı fiziksel şartlar sağlanırsa kampüste yapılması mümkün olduğu
bildirildi.



Sınav güvenliği açısından alternatif yollara başvurabileceği bildirildi. (ayna yöntemi)



Düşen öğrencilerin kampüste tekrar sınava girmesi sağlanmalı. Bu yolla öğrencilerin
koşulları olgunlaştırması sağlanabileceği bildirildi.



Öğrencilerin sınav başlangıcında iki cihazı göstermesi istenebilir (cep telefonu ve
laptop gibi) . ikisi ayrı internet hatlarına sahip olmalı ve şarjları tam olmalı.



Sınavların yapılması yönelik fiziki imkân koşullarında Öğrencilere seçenek
sunulabilir mi? Sorusuna yanıt arandı.



Sınavların iki grup halinde yapılması durumunda soru tipleri ve cevap anahtarı ne
şeklide oluşturulmalı ve sınavın sonuçları nasıl ve kim tarafından değerlendirilmeli?
Sorusuna yanıt arandı. Sınava giremeyen öğrencilere telafi sınavı yapılacağı bildirildi.



Dönem koordinatörlerinden Ankara dışındaki öğrenci sayılarını belirlemesi istenecek
ve Farklı şehirlerdeki üniversitelerden online sınav konusunda yardım istenebilir mi?



Online sınava ilişkin yönergenin en kısa zamanda hazırlanması gerektiği bildirildi.



Her sınavın belirlenen takvimde yapılması gerektiği böylelikle doğabilecek sorunların
önleneceği bildirildi.



Toplantı saat 16.00’da sona erdi.

