SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
BASIC ENGLISH DEPARTMENT
2020-2021 AKADEMİK YILI
YETERLİLİK SINAVI ÖĞRENCİ REHBERİ
LOOM NASIL KULLANILIR?

Yeterlilik Sınavı Tarihi
20.11.2020
Sizlerle paylaşacağımız video sınavda neler yapmanız gerektiğini gösterecek. Lütfen aşağıdaki
uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•

Sınav için telefon veya tablet değil bilgisayar kullanmanız gereklidir.
Sınav öncesinde kamera ve mikrofonunuzun çalıştığından emin olmanız gereklidir.
LOOM’a sınırsız erişim için, loom.com/education adresi üzerinden Altınbaş uzantılı email adresinizi kullanarak kayıt olabilirsiniz. Diğer yollarla kayıt olmanız durumunda
kayıt uzunluğu 5 dk. ile sınırlanabilmektedir.

SINAV ÖNCESİNDE İZLENECEK ADIMLAR
1. UZEM’e giriş yapmadan önce ekranınızı ve kendinizi kaydetmeye başlayınız.
2. UZEM’e giriş yapınız. (Eğer giriş yapamıyorsanız
adresinden ticket oluşturup destek talep ediniz.)

http://servicedesk.altinbas.edu.tr

3. Telefonunuzu kapatınız ve kamera karşısında gösteriniz. Sonrasında telefonunuzu masanın
üstüne koyunuz.
4 Üstünde fotoğrafınızın olduğu bir kimlik belgesini kameraya gösteriniz. Daha sonra masanın
üstüne koyunuz.
5. 20.11.2020 Proficiency Exam sınav modülüne tıklayıp yazma bölümünden başlayınız.

SINAV SIRASINDA İZLENECEK ADIMLAR
6. Sınavın ilk bölümünü (Yazma) tamamlayınız.
7. Bölümdeki soruları tamamladıktan sonra gönder diyerek sınavınızı teslim ediniz. LOOM
kaydıyla ilgili herhangi bir sorun yaşasanız dahi cevaplarınızı vaktinde teslim etmeye dikkat
ediniz. Linkler sınav sonrasında detaylı olarak kontrol edilecektir.
8 Bölümler arasında ayrılan sürede ara veriniz. (Bu esnada kameranızı kapatmayınız ya da
LOOM kaydını durdurmayınız. Dilerseniz ara verdiğiniz sürede bilgisayarınızı boş bir duvara
çevirebilirsiniz.)

9. Bir sonraki bölüm için Dinleme Bölümüne tıklayınız ve soruları cevaplayınız. (Dinleme
videosuna bir kez tıklamanız yeterlidir, kaydı otomatik olarak iki kez dinleyeceksiniz.)
10. Dinleme bölümünü bitirdiğinizde sınavınızı size verilen süre içerisinde gönderiniz.
11. Bölümler arasında ayrılan sürede ara veriniz. (Bu esnada kameranızı kapatmayınız ya da
LOOM kaydını durdurmayınız. Dilerseniz ara verdiğiniz sürede bilgisayarınızı boş bir duvara
çevirebilirsiniz.)
12. Bir sonraki bölüm için Okuma Bölümüne tıklayınız ve soruyu cevaplayınız.
13. Okuma bölümünü bitirdiğinizde sınavınızı size verilen süre içerisinde gönderiniz.

SINAV SONRASINDA İZLENECEK ADIMLAR
14. Okuma sınavı bittiğinde LOOM kaydını durdurunuz. Konuşma sınavı için kayıt almanıza
gerek yoktur.
15. Videonuz yüklenene kadar LOOM sayfasında bekleyiniz. Video yüklenmeden sayfayı
kapatmayınız.
16. Video linkini kopyalayarak tau@altinbas.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderiniz.
ÖNEMLİ UYARI: Sınav esnasında LOOM bağlantınızın kopması durumunda, tekrar kayda
başlayın ve sınava devam edin. Sınav sonunda elinizdeki bütün linkleri durumu açıklayarak
öğretmeninize iletin.
***VİDEO BAĞLANTISINI 21.11.2020 SAAT 17:00’YE KADAR TAU@ALTINBAS.EDU.TR
ADRESİNE GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

BAŞARILAR

