ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR
1. Öğrencilerin Öğrenci Kimlik Kartını sınav süresince masa üzerinde bulundurması, kimlik
kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç sınavdan 10 dakika
önce sınava girecekleri salonda hazır bulunması gerekmektedir.
2. Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Dersin sorumlu öğretim
elemanı veya görevli gözetmenler tarafından belirtilen oturma düzenine uygun olarak öğrenciler
salonda yerini alır. Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini
değiştirebilecekleri gibi, sınavın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirleri almakla
yetkilidir.
3. Sınavdan ilk çıkan öğrenciden sonra sınava yeni öğrenci alınamaz. Sınava geç kalan öğrencilere ek
süre verilmez.
4. Sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden hiçbir öğrenci sınav salonunu terk
edemez. Herhangi bir nedenden dolayı salondan çıkan öğrenci yeniden sınav salonuna alınmaz.
5. Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri araç ve donanım dersin öğretim elemanı
tarafından dersin niteliğine göre belirlenir. Bu araç ve gereçler sadece bir öğrenci tarafından
kullanılabilir ve paylaşılamaz. Çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan akıllı saat vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihaz ve araçların sınavlarda kullanılmasına izin verilmez. Hesap makinesi kullanılabilir.
Ancak, kullanılacak makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına,
saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
6. Sınav süresince cep telefonu kapalı bir konumda (enerjisi kesilmiş durumda) cepte ya da çantada
tutulmalıdır. Öğrenci cep telefonunu hiçbir suretle cebinden veya çantasından çıkaramaz ve
görülebilecek bir konuma getiremez. Aksi durumda “kopya çekme” olarak değerlendirilir ve
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre yasal işlem yapılır.
7. Cevap kâğıdında öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası ve imzası bölümleri tükenmez kalemle
doldurulacaktır. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılarak dışarı çıkarılması
kesinlikle yasaktır.
8. Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve çevresinde kopya sayılabilecek herhangi
bir yazı ve/veya belgenin varlığından sorumlu olup, böyle bir durum varsa sınav gözetmeninden
yerinin değiştirilmesini istemelidir. Aksi halde bu bilgi ve belgelerin kendisine ait olduğu kabul edilir.
9. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşması, kopya çekmesi veya çekilmesine yardımcı
olması, salondaki görevlilere cevaplara ilişkin soru sorması, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri
şeyler alıp vermesi, sınav salonunda başkalarını rahatsız edecek ve sınav düzenini bozacak şekilde
herhangi bir davranışta bulunması yasaktır.
10. Sınav kurallarını, düzenini, işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlileri ile
tartışan ve sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeyen öğrencilerin sınavları,
gerekli görülmesi halinde sınavı uygulayan dersin sorumlu öğretim elemanı ve gözetmenler tarafından
hazırlanan tutanak sonucu geçersiz sayılır. Bu durumda "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği" hükümleri uyarınca disiplin soruşturması da yapılır.
11. Bu kurallar Fakülte bünyesinde eğitim-öğretimini sürdüren Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için de
uygulanmaya devam edilir.

