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2.

1.

Sınava bilgisayar, cep telefonu, tablet
vb. cihazlar ile girilebilmektedir. Ancak
teknik aksaklığın en aza indirgenmesi
adına bilgisayar ile sınava katılmanız
tavsiye edilmektedir.

Sınava giriş yapmak için KİUS
kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır.
Sınav öncesinden KİUS kullanıcı adı ve
şifresinin çalışır durumda ve doğru
olduğundan mutlaka emin olun.
KİUS kullanıcı adı ve şifresi size özeldir.
Sınavlar esnasında şifreniz ile yapılan
tüm işlemler sizin tarafınızdan yapılmış
sayılacaktır.

3.

Sınavı gerçekleştirmek için
kullandığınız cihaz dışındaki tüm
elektronik cihazlar kapalı konumda
olmalıdır.

5.

Şarjı tam dolu olan bir dizüstü
bilgisayar ve normal wifi hattı dışında
kişisel erişim noktası olarak
kullanabileceğiniz yedek bir 3G internet
bağlantısını hazır etmenizi tavsiye
etmekteyiz.

4. Sınav sırasında herhangi bir kulaklık
ya da hoparlör kullanılarak müzik
dinlenilmemeli, TV ya da başkaca ses
üreten elektronik aygıtlar sınav
öncesinde tamamen kapatılmalıdır.

6.

Sınav sırasında bulunduğunuz ortam
sessiz, sakin ve başka kimselerin
bulunmadığı kapalı bir alan olmalıdır.
Öğrenci, sınav sorularını herhangi bir
bilgi kaynağı olmadan ya da
kişi/kişilerden destek almadan
yanıtlamakla yükümlüdür.
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8. Sınav sırasında oluşabilecek sistem
kaynaklı teknik problemlerde, sınav
boyunca çevrimiçi hazır olacak olan
“Online Sınav Teknik Destek Ekibi” ile
web sitemiz üzerinden canlı chat
bağlantısı kurarak yaşadığınız sorunu
yazabilirsiniz.

7.

9. Sorununuzun sınav bitimine kadar

Sınav sırasında ilgili dersin sorumlusu
ve meydana gelebilecek problemler için
de sınava atanmış olan Online
Gözetmen, sınav boyunca hazır
bulunacak ve gözetmen sınavdan önce
sınavı yapan öğretim elemanı tarafından
sizlere tanıtılacaktır.

çözülmemesi durumunda ‘Online Sınav
Teknik Destek Forumu’nu
( http://csu.tc/destek ) doldurmanız
gerekmektedir. Böylece yaşadığınız
problem tutanak ile de kayıt altına
alınacaktır.

11.

10. Bu durumda ‘Mazeret Sınavına Giriş
Formu’ nu (http://csu.tc/mazeret )
doldurarak mazeret sınavına girme
başvurusunda bulunabilirsiniz. Mazeret
dilekçeniz, sınava giremediğinizi ya da
tamamlayamadığınızı gösterir kanıtlarla
birlikte birim yönetim kurulunca
değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Elektrik kesilmesi, internet kopması,
cihaz arızası vb. nedenlerle sınava
devam edememeniz durumunda sınav
süresi bitmeden sınav oturumuna tekrar
girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz.
Ancak sınav süresinin bitiminden sonra
veya “GÖNDER” butonuna
tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış
olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Bu durumda KİUS üzerinden “Mazeret
Sınav Dilekçesi Formu“ nu doldurmanız
ve yaşadığınız sorunu gösteren kanıtları
dilekçenize eklemeniz gerekmektedir.

12. Sınavı ilgili dersin ders sorumlusu
tarafından belirlenen süre içinde
tamamlamanız gereklidir. Bu sürenin
sonunda ek bir süre tanınmayacak olup
cevaplarınızı göndermiş olsanız dahi
sınava katılmamış sayılacaksınız.
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15.

Sınav sırasında sınav sistemi
ekranına ilişkin herhangi bir şekilde
ekran görüntüsü alma, görüntü
kaydetme gibi işlemler yasaktır. Sınav
sorularının herhangi bir şekilde sınav
sorumlusundan yazılı izin alınmaksızın
kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil
ettiğinden cezai sorumluluğu bulunmaktadır

13.

Yanıtlamadığınız ya da yanlış
yanıtladığınız sorulara puan
verilmeyecek, yanlış yanıtlarınız doğru
yanıtlarınıza olumsuz bir etki
yapmayacaktır.

14.

Sınav sırasında boş bıraktığınız
sorulara, daha sonra sınav süresi
içerisinde tekrar geri dönüş
yapabilirsiniz.

17.

16.

Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak
ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca
haklarında disiplin işlemi başlatılacaktır.

Başka bir öğrencinin yerine sınava
girmek ya da kendi yerine başka birini
sınava sokmak eylemlerinden herhangi
birini gerçekleştiren öğrencilerin
belirtilen fiillerinin tespit edilmesi
durumunda Kıbrıs İlim Üniversitesi
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca
sınavları geçersiz sayılır ve gerekli
disiplin süreci ivedi şekilde başlatılır.

18.

Ödev/ Proje/ Uygulama /RaporMakale Yazma türündeki sınavlarda,
öğrenci, bildirilen süre içinde çalışmayı
tamamlayarak dersin öğretim
elemanının istediği biçimde ve belirttiği
tarihte KİUS’a yüklemelidir.
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19.

Sınav raporlarının hazırlanmasında
yayın etiği ilkelerine uygun davranılmalıdır
(Kıbrıs İlim Üniversitesi İntihali Önleme Rehberi).
Hazırlanan sınav raporlarının etik ilkelere uygun
hazırlanıp hazırlanmadığı dersin öğretim elemanı
tarafından bir sistem içerisinde kontrol edilecektir. Bu
kontrolde etik uygunsuzluğu saptanan sınav raporları
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

21.

Ödev/Proje/Uygulama/RaporMakale Yazma türündeki sınav,
hazırlandığı dilin yazım kurallarına
uygun olarak yazılmalıdır.

20.

Ödev/Proje/ Uygulama/RaporMakale Yazma türündeki çalışmalar
intihal tespit programında kontrol
edileceği için bilgisayar ortamında
hazırlanmalıdır.

