Uzaktan Gözetim Usuluyle Yapılacak KUEPE Sınavına (Koç University English
Proficiency Exam) İlişkin İlkeler
KUEPE (Koç University English Proficiency Exam) sınavı, akademik programlara devam için
İngilizce dil yeterliliği konusunda temel ve kitlesel nitelik taşımaktadır. Sınav, her yıl İngilizce
öğrenme yeterlilikleri esas alınarak belirli bir biçim ve içerikte tasarlanmaktadır.
Aşağıdaki hususlar KUEPE sınavının niteliğini, kitlesel oluşunu ve İngilizce öğrenme
yeterliliklerinin zorunlu kıldığı biçim ve içeriği dikkate alarak, uzaktan ve güvenli online
altyapıya (Blackboard) dayalı sınavın hangi ilkelere tabi olacağını belirlemektedir.

Sınav

ilkeleri, sınavın dürüst, adil ve eşit koşullarda güvenli biçimli yapılmasını, sınav esnasında özel
yaşamın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına saygıyı hedeflemektedir.
Uzaktan gözetim usulüyle yapılacak KUEPE sınavına girmeyi kabul eden tüm öğrencilerimiz,
sınavı aşağıdaki şartlarda alacaktır:
•

Öğrencilerden sınav öncesinde, sınav dürüstlüğüne bağlılığı vurgulayan aşağıdaki
“onur kodu”nu (honour code) onaylamaları istenecektir.
“Bu sınavı, herhangi birinden yardım almadan kendi başıma tamamladığımı onaylıyorum. Bu
sınavda kullanmam gereken tek bilgi kaynağının diğer tüm öğrenciler için mevcut olan sınav
içeriği olduğunu anlıyorum. Bu sınavda kullanılmasına izin verilmeyen başka herhangi bir
kaynaktan bilgi kullanmadım, almadım ya da başka herhangi bir kaynaktan bilgiye erişimim
olmadı. Sınavdaki çaba tamamen bana aittir.”
“I hereby certify that I have completed this exam on my own without any help from
anyone else.
I understand that the only sources of authorized information in this exam are the exam
papers available to all other students. I have not used, accessed or received any
information from any other unauthorized source in taking this exam. The effort in the
exam thus belongs completely to me.”

•

KUEPE sınavı, kurumsal nitelikli ve güvenli bir online sınav altyapımız olan Blackboard
sistemi üzerinden yapılacaktır.

•

Öğrenciler, sınavı bilgisayarlarından Blackboard sistemindeki kişisel hesaplarına
girerek yapacaklardır.

Sınav Gözetimi:
•

Sınavın niteliği, biçim ve içeriği nedeniyle üst düzeyde güvenli bir sınav uygulaması için
İngilizce Hazırlık Programı (English Language Center) kadromuzdan iki öğretim
elemanımız tarafından Zoom programı üzerinden gözetmenlik yapılacaktır. (20
öğrenciye 2 gözetmen uygulaması)

Genel Bilgiler:
•

Öğrenciler, Zoom’a girdiklerinde gözetmenler tarafından bekleme odasından içeriye
(sınav odasına) tek tek kabul edilecektir. Gözetmenler, sınav odasına giren öğrencilerin
Koç Üniversitesi kimlik kartlarını (KU ID) ekrana doğru göstermelerini isteyerek kimlik
kontrolü yapacaklardır. Koç Üniversitesi kimlik kartı (KU ID), yanında olmayan
öğrenciler, TC kimlik kartı, pasaport veya ehliyetlerini de gösterebilirler.

•

Sınav boyunca "webcam" uygulamasının açık olması gerekmektedir.

•

Sınav bölümleri arasında belli zaman aralıkları bulunacak ve bunlar size bildirilecektir.

•

Zoom programında, öğrencilerden sanal arka plan veya arka planı bulanık gösterme
seçeneği kullanılması istenecek, bulundukları yerin arka planı kesinlikle görünmeyecek
ve görüntülenmeyecek, özel yaşam ve aile yaşamına ilişkin mahremiyet korunacaktır.

•

Sınav süresince öğrencilerden odaları, kişisel kullanıma özgü eşyaları, ev ortamları,
özel yaşamlarına ve aile yaşamlarına ilişkin ilintisiz herhangi bir unsuru göstermeleri
istenmeyecek ve benzer ölçüsüz uygulamalarda bulunulmayacaktır.

•

Sınavın konuşma bölümü, öğrencilere randevu verilerek 2 öğretim elemanının
eşliğinde ve gözetiminde Zoom üzerinden yapılacaktır. Bu bölümde, kamera ve ses
kaydı yapılacak, ancak Zoom programında öğrencilerden sanal arka plan veya arka
planı bulanık gösterme seçeneği kullanılması istenecek, bulundukları yerin arka planı
kesinlikle görünmeyecek ve görüntülenmeyecek, mahremiyeti korunacaktır. Bu kayıt,
öğrencilerin sınav itirazları olduğunda kendi lehlerine yapılan bir uygulamadır. Ayrıca
sınavı veren öğretim elemanları, sınavla ilgili notları içeren bir tutanak tutacaklardır. Bu
kayıtlar ve tutanaklar, ELC yönetimi tarafından gizlilik esasına göre arşivlenecektir.
Sınavın konuşma bölümünün kaydedilmesi, sınav yüz yüze kampüste yapıldığında da
başvurulan yerleşik bir uygulamadır.

Teknik Aksaklıklar:
•

Sınav sırasında çıkabilecek teknik aksaklıkları en aza indirmek için öğrencilerin teknik
olarak belirtilen donanımları hazırlamış olması beklenmektedir. Bu donanımlar için
sınav bilgilendirme dokümanı dikkatlice okunmalıdır.

•

Teknik aksaklık veya sınav ihlali durumlarında gözetmenler tarafından, durumu
kanıtlarıyla açıklayan ayrı bir tutanak tutulacaktır.

•

Sınav sırasında yaşanan ve sınav akışını etkileyen herhangi bir sıkıntı veya aksaklık,
öğrenci tarafından Zoom programının ‘chat’ (sohbet) fonksiyonu aracılığıyla sadece
gözetmenlere olmak üzere yazılı olarak bildirilecektir. Bu fonksiyonun kayıtları, ayrıca
saklanacaktır.

•

Sınavın herhangi bir bölümde, 10 dakikadan fazla süren teknik aksaklık nedeniyle
sınavda dezavantajlı duruma düşen veya sınavın bir bölümünü yapamayan ya da
tamamlayamayan öğrenciye, o bölüm için telafi sınavı verilecektir. Ancak telafi
sınavının telafisi olmayacaktır.

İlkelerin İhlali:
•

Sınav süresince bilgisayarınızı sınav amacı dışında kullanmak, başka bir elektronik
araç (cep telefonu, tablet, akıllı saat, vb.) kullanmak, sınavda başkaca bir kaynak, kitap,
belge veya başka notlar vb. kullanmak, başkalarından sınav sorularının yanıtlarıyla ilgili
bilgi almak veya bilgi vermek sınav kurallarının ihlali sayılacaktır.

•

Sınav ilkelerinin ihlali halinde, ilgili öğrenciye sınavın ihlal tespit edilen bölümünün
bitiminde bilgi verilecektir. İhlal halinde, gerekli disiplin süreçleri işletilecektir.

