ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SINAV UYGULAMA, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ONLİNE EĞİTİM VE SINAV EK YÖNERGESİ
Ülkemizde ve dünyada devam eden COVID-19 pandemisi nedeni ile değişen eğitim süreçleri,
Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Yönergesine ek yapılmasını gerektirmiştir. Uzaktan
Eğitimde, uygulanan eğitim ve sınav yöntemleri ile, devam ve aktif katılımı özendirme
gereksinimi doğmuştur. Ayrıca ödev ve Ders Sonrası Kısa Değerlendirmeler önem kazanmıştır.
Bu nedenle blok/klinik stajlardaki “Başarı Puanı”; 1. Devam, 2. Ders Sonrası Kısa
Değerlendirmeler, 3. Ödev, 4. Ara Sınav, 5. Final Sınavı sonuçları ile değerlendirilecektir.
Geçme notu 50 (elli) olarak tanımlanmıştır. Tüm hesaplamalar mutlak sistem ile
hesaplanacaktır. 2020 – 2021 Eğitim Öğretim döneminde, Pandemi ve Uzaktan Eğitim devam
ettiği sürece, aşağıda belirtilen Ek Yönerge geçerli olacaktır.
ÖLÇME FAALİYET TÜRLERİ VE BAŞARI PUANI ORANLARI
1.DEVAM: Uzaktan Eğitim ile yapılan 50 dakikalık teorik dersin (blok veya klinik staj) %70
ine (35 dakika) katıldığında öğrenci bu derse devam etmiş sayılacaktır. Ayrıca blok veya klinik
stajlardaki derslere en az %70 oranında devam eder ise değerlendirme puanına %5’lik katkı
sağlayacaktır.
Devamın Başarı Puanına katkısı %5 olarak tanımlanmıştır.
2.DERS SONRASI KISA DEĞERLENDİRMELER: Blok Teorik Dersleri veya Klinik Staj
Teorik Dersleri süresince Blok Başkanının kararı ile dersin blok ya da staj içindeki ağırlığına
bakılmaksızın dersin bitiminde rastlansal olarak en az 3 (üç), en fazla 5 (beş) soruluk sınavlar
yapılacaktır. Sınav süreleri en fazla 5 dakikadır. Sınavlar çoktan seçmeli veya doğru/yanlış
sınavları olacaktır. Bu sınavlar Online yapılacaktır. Sınav sayısı haftada 1 (bir) veya 2 (iki) kez
olabilir. Bu sınavların telafisi olmayacaktır. Yapılan sınavlardan alınan puanların toplamı sınav
sayısına bölünerek aritmetik ortalama ile Ders Sonrası Kısa Değerlendirme puanı hesaplanır.
Bu sınavların ortalamasının Başarı Puanına katkısı %15 olarak tanımlanmıştır.
3.ÖDEV: Her ders kurulunda en az 1 (bir) kez öğrencilere ödev, proje veya sunum ödevi
verilecektir. Blok ya da Klinik Stajdaki öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek,
Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci hesaplanır. Ödevler, Blok ya da Klinik Stajlardaki,
Anabilim Dalı ya da Bilim Dalı derslerinin ağırlığına bakılmaksızın verilir. Öğretim Üyesi
kendi grubuna tek tek ayrı ödevler, grup çalışması ya da herkese tek tip ödev verebilir. Ödev
içeriğine ilgili Öğretim Üyesi karar verecektir. Ödevlerin hazırlanma süresi için verilen süre en
az 1 (bir) en fazla 2 (iki) haftadır. Ödevler blok ya da klinik stajın ilk haftasında verilir. Ödevler
bilgisayarda yazılı olarak ilan edilen tarihte sisteme yüklenmelidir. Teknik problemler
yaşamamak adına ödevlerin erken sisteme yüklenmesi önerilir. Ödev değerlendirmesinde;
I. Şekil kurallarına uygunluğu (belirlenen sayfa sayısı, punto vs.) 25 puan,
II. Referans çeşitliliği ve uygunluğu 25 puan,
III. Bilimsel yeterlilik ve kalite 50 puan üzerinden yapılacaktır.
Ödevler İntihal Yazılımları tarafından taranacaktır. %35 ve üzeri benzerlik gösteren tüm
ödevler GEÇERSİZ sayılacaktır. Ödev süreçleri ilgili blok başkanları ve klinik staj sorumluları
tarafından yürütülecektir.
Ödev ağırlığının Başarı Puanına katkısı %20 olarak tanımlanmıştır.

4.ARA SINAV: Blok veya Klinik Staj süresinin ortasında yapılan en az 20 (yirmi) en çok 100
(yüz) sorulu, çoktan seçmeli, doğru/yanlış sınavlarıdır.
Uygulama sınavı yapılan ders kurullarında bu sınavın değeri %5’e düşürülür. Geriye kalan %15
i uygulama sınavından alınan puandan hesaplanır.
Ara Sınavın Başarı Puanına katkısı %25 olarak tanımlanmıştır.
5.FİNAL SINAVI: Kurul ya da klinik staj bitiminde yapılır. En az 20 (yirmi) en çok 100 (yüz)
sorulu, çoktan seçmeli, doğru/yanlış sınavlarıdır.
Final sınavının Başarı Puanına katkısı %35 olarak tanımlanmıştır.
6.MAZERET SINAVLARI:
ARA SINAVLARIN MAZERET SINAVLARI final sınavı öncesinde yapılır.
7.BÜTÜNLEME SINAVI: En az 20 (yirmi) en çok 100 (yüz) sorulu, çoktan seçmeli,
doğru/yanlış sınavlarıdır.
Bütünleme sınavının Başarı Puanına katkısı % 40 olarak tanımlanmıştır. Bütünlemede
başarı puanı hesaplanırken devam için verilen % 5 dikkate alınmayacaktır.
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