TEK DERS TELAFİ SINAVI UYGULAMASI
Pandemi Sürecinden dolayı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Eylül ayında
yapılan tek ders sınavlarında yaşanan sistemsel arızalar ve internet sağlayıcılarından
kaynaklanan sorunlar nedeniyle bazı öğrencilerimizin sınava giremedikleri, ayrıca başka
üniversitelerin yaz okullarından ders alan öğrencimizin sınav sonuçlarının tek ders sınav
tarihlerine yetişmediği anlaşıldığından anılan sınavlara katılamayan öğrenciler için (Eylül
ayında tek ders sınavına girenler başvuramazlar.) bu döneme mahsus olmak üzere
Microsoft Teams üzerinden ödevlendirme (Soru-cevap, Araştırma Raporu, Vaka
Analizi, Sunum Hazırlama) yoluyla “Tek Ders Telafi Sınavı” yapılmasına karar verilmiştir.
Uygulama şu şekilde gerçekleşecektir:
Tek Ders Telafi Sınavı Yapacak Öğretim Elemanlarımızın Yapacağı İşlemler
Öğretim elemanlarımız, derslerinin niteliğine göre öğrencilerimizden ödev olarak, sordukları
sorulara cevap vermelerini, sunum, slayt, seminer, vaka analizi, araştırma raporu
vb. hazırlamalarını isteyebilirler. Dikkat edilmesi gereken husus birçok formatta değil tek
formatta ödev istenmesidir.
Öğretim elemanlarımız, Microsoft Teams sisteminde “Tek Ders Telafi Sınavı” haftası
ekleyecekler ve öğrencileri derslerine dahil edecekler, hangi ödevi verdiklerini, genel olarak
ödevlerin hangi ölçütlerle puanlanacağını; öğrencilerinin ödevlerini sistemde nereye
yükleyeceklerini ve/veya hangi e-mail adreslerine göndereceklerini (sistemde öğretim
elemanının bir e-mail adresinin bulunması zorunludur) belirteceklerdir. (Öğretim elemanı,
öğrencisiyle görüşmek koşuluyla öğrencinin ödevini farklı yollarla da kendisine
ulaştırmasını/teslim etmesini isteyebilir. Bu bağlamda esas olan öğrencinin ödev gönderdiğini
kayıt altına almasıdır.
Öğretim elemanlarımız verecekleri ödevlerini 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde sisteme
girecekler; öğrencilerin 26 Ekim 2020 tarihine kadar sisteme yükledikleri veya e-mail
adreslerine gönderdikleri ödevleri değerlendirip verdikleri notları 27-28 Ekim 2020 tarihleri
arasında okullarının öğrenci işleri birimine teslim edeceklerdir.
Öğretim Elemanlarımızın Ödev Eklemeyebilmeleri için link:
https://uzem.balikesir.edu.tr/ogretim-elemani-microsoft-teams-kilavuzlari/

Tek Ders Telafi Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Yapacağı İşlemler
Öğrencilerimiz 21-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Tek Ders Telafi Sınavına girmek
istediklerine dair dilekçelerini okullarına ulaştırmaları gerekmektedir. 23-24 Ekim 2020
tarihleri arasında Microsoft Teams Sistemine girerek öğretim elemanlarının “Tek Ders Telafi
Sınavı ” haftası içine kaydettikleri ödevlerini öğreneceklerdir. Ödevlerini, dersin hocası hangi
formatta (Soru-cevap, Araştırma Raporu, Vaka Analizi, Sunum hazırlama) istiyorsa ona göre
hazırlayacak ve 26 Ekim 2020 tarihinde, öğretim elemanının sistemde belirtiği
kısma yükleyecekler veya öğretim elemanının sistemdeki e-mail adresine göndereceklerdir.
(Öğrenci, hocasının görüşünü almak koşuluyla ödevini farklı yollarla da hocasına
gönderebilir/teslim edebilir.) Bu bağlamda esas olan öğrencinin ödev gönderdiğini kayıt
altına almasıdır.
Öğrencilerimizin Ödev Yükleyebilmeleri için link:
https://uzem.balikesir.edu.tr/teams-hakkinda-sik-sorulan-sorular/

