MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Fakültemizde yapılacak olan ara sınav / yarıyıl sonu / bütünleme sınavlarının kurallara uygun ve sağlıklı bir
ortamda yapılabilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

1- Sınav salonunda bütün öğrenciler birbirlerinin sınav kağıdını görmeyecek biçimde
oturmalıdır.
2- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (dersle ilgili olsun veya olmasın) kitap, defter veya
notlarını kürsüye kapalı bir şekilde bırakmalıdır.
3- Sınav kağıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada
öğrenciler sınavla ilgili olsun ya da olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında konuşmamalıdır.
Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem alışverişi yapılmamalıdır.
4- Öğrenciler sınav evraklarında ve yoklamada; numara, ad, soyad, imza bilgilerini tükenmez
kalemle yazmalıdır. Sınav esnasında kalem alışverişi olmayacağı için her öğrencinin sınav
anında yanında tükenmez kalem bulundurması gerekmektedir.
5- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır.
Gözetmenlerin ikaz etmesine gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde
bulunmalıdır.
6- Sınav salonundan sorumlu ve yetkili kişiler sınav gözetmenleridir. Dolayısıyla, sınavın
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin sınav gözetmenlerinin uyarı ve
talimatlarına uymaları zorunludur.
7- Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar.
Sınav başladıktan ilk 15 dakika içerisinde hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa dahi
salondan dışarı çıkamaz.
8- Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonları kapalı bir şekilde gelmesi zorunludur ve sınav
esnasında telefonlarını kesinlikle sıranın üzerinde bulundurmamaları gerekmektedir.
9- İlk 15 dakikayı tamamlayan öğrenciler sınav evrakını teslim ettikten sonra sınıfın huzurunu
bozmayacak şekilde sınıftan ve binadan ayrılır. Sınav devam ederken koridorlarda
kesinlikle öğrenci bulunmamalıdır.
10- Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince,
sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapma girişiminde bulunan,
yapanlara yardım eden öğrenciler sınav salonundan sınav gözetmenlerince çıkartılır ve
durum bir tutanakla ve varsa belgeleri ile birlikte dersin Öğretim Üyesi’ne bildirilir. İlgili
öğrenciler hakkında gerekli görüldüğünde Dekanlık tarafından soruşturma başlatır.

Tüm öğrencilerimize sınav kurallarına uyduğu için teşekkür eder, sınavlarında başarılar dileriz.
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