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ÖĞRENCİLERE REHBERLİK

Öğrencilere UZEM Bölüm ve Birim Koordinatörleri tanıtılmalı,
ilgili soru ve sorunlarının koordinatörlere iletilmesi gerektiği açıklanmalıdır.
Bu sorun veya sorulara koordinatörler olarak çözüm üretmeye çalışmalı, gerekli
olduğunda biriminizden sorumlu UZEM personeli ile iletişime geçmelisiniz.

TEKNİK SORUNLAR
Öğrenciler e-ders sistemi içerisinde bazı teknik sorunlar yaşayabilmektedir.
Bu sorunları size ileten öğrencilerinizi uzem.bartin.edu.tr adresinde yer alan
BUZEME YAZIN bölümüne yönlendiriniz. Öğrenciler karşılaştığı sorunu bize bu
form üzerinden iletebilirler. En kısa sürede sorunla ilgilenilecektir.

TANITIM ÇALIŞMASI

Akademik dönem başlangıçlarında ortak zorunlu derslerle ilgili olarak oryantasyon
eğitimi verilmesi gerekmektedir.
Oryantasyon eğitimi UZEM Bölüm Koordinatörleri tarafından bizzat verilmelidir.

ORTAK ZORUNLU DERS SAATLERİ
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Ortak zorunlu derslerde ek aktiviteler olacaktır.
Dolayısıyla öğrencilerin canlı derslere katılmaları önemlidir.
Bu hususta ders programında belirtilen ortak zorunlu ders saatlerine gayriresmi
olarak herhangi başka bir ders koyulmamalı, ek etkinlikler yapılmamalıdır.

ÖĞRETİM ELEMANI İLE İLETİŞİM

Dersin öğretim elemanı ile iletişim için öğrenciler canlı ders esnasında
öğretim elemanına soru sorabilir; e-ders sistemi ve UBYS’den mesaj
gönderebilir; e-posta yoluyla iletişim kurabilirler.

İLETİŞİM

Öğrencilere teknik konularla ilgili olarak sorularını uzem.bartin.edu.tr
adresinden “BUZEME YAZIN”sekmesinden yapabileceklerini; diğer tüm
konular için ise sizinle iletişime geçebileceklerini belirtmelisiniz. Ayrıca UZEM
sitesindeki “YARDIM” sayfasını incelemelerini önerebilirsiniz.
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İNTERNET HİZMETİ
Öğrencilere kampüs içerisinde sunulan internet hizmetini
kullanabileceklerini, bu hizmetin uzaktan eğitim sistemini kullanabilmeleri için
yeterli hızda olduğunu açıklayabilirsiniz. Bunun için öğrenciler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan kullanıcı adı ve şifre talep edebilirler. UBYS ile
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UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GİRİŞ
Uzaktan eğitim Öğrenme Yönetim Sistemine öğrenciler kullanıcı adı
“Öğrenci Numarası”, şifre “T.C. no” ile; öğretim elemanları ise
kullanıcı adı “T.C. no”, şifre “T.C. no” ile giriş yapacaktır. Giriş yaptıktan
sonra mutlaka bilgilerini (mail, şifre vs.) güncellemelidirler.

SİSTEME ERİŞİM
Öğrencilere; sisteme tüm cihazlardan sorunsuz giriş yapabilmeleri
için “Google Chrome” web tarayıcısını kullanmaları
gerektiği açıklanmalıdır.

DERSLERE KATILIM
Öğrencileri derse teşvik etmek amacıyla; canlı derslere, canlı ders esnasında
yapılacak etkinliklere, ödev ve görevlere düzenli olarak katılanlara eğitmen
kanaati doğrultusunda ek puan verilebileceği belirtilmelidir. Bu yüzden
devamsızlık takibi ve derste ek aktiviteler yapılacağını vurgulanmalıdır.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Tanıtım çalışmasında dersleri alttan/üstten alan öğrencilerin de yer alması
gerekmektedir. UZEM Bölüm Koordinatörleri’nin ilgili birimin öğrenci işlerinden
sınıf listesini istemeleri, tanıtım etkinliği sırasında fotoğraf ve imza gibi kanıt
niteliğindeki materyallerin Birim Koordinatörleri aracılığıyla Merkezimize
(uzem@bartin.edu.tr) ulaştırılması gerekmektedir.

CANLI DERS KAYITLARI
Yapılan canlı ders kayıtları, canlı ders tamamlandıktan sonra yayından
kaldırılacaktır. Canlı derslere zamanında katılmanız gerekmektedir.
Canlı ders açıldıktan sonra 15 dakika içerisinde derse herhangi bir katılım
olmazsa öğretim elemanı canlı dersi sonlandırabilir.
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DEVAM/DERS AKTİVİTESİ YÜZDESİ
Öğrencilerin devamsızlık sorunu yaşamamaları için ders etkinliklerini %70
oranında tamamlamaları gerekmektedir. Videoların indirilmeden izlenmesi
zorunlu olup, diğer materyaller isteğe bağlı olarak indirilebilir. Sisteme giriş
saatine bağlı olarak yüzde artışı anlık olarak görüntülenemeyebilmektedir.

SINAVLAR

Vize, final ve bütünleme sınavları üniversitemizde merkezi olarak yapılmaktadır.
Sınav döneminden bir hafta önce öğrencilerimiz uzem.bartin.edu.tr
adresinden ilan edilen sınav programına ve sınav yeri sorgulama ekranına
bakarak sınav yerleri hakkında bilgi edinebilirler.

SINAV TARİHLERİ
Türk Dili dersi:Sınav haftasındaki ilk Perşembe günü, saat 11:00
Yabancı Dil dersi:Sınav haftasındaki ilk Perşembe günü, saat 14:30
Atatürk İ. İ. Tarihi dersi:Sınav haftasındaki ilk Cuma günü, saat 14:30

DERS DOKÜMANLARININ PAYLAŞIMI
E-ders dışında ders ile ilgili herhangi bir doküman paylaşımı yapılmayacaktır.
Basılı olarak herhangi bir doküman verilmeyecektir.

DUYURULARIN TAKİBİ

Öğrencilerimiz uzem.bartin.edu.tr ve e-ders sisteminde yer alan duyuruları
düzenli olarak takip etmelidir. Dönem içerisinde ortak zorunlu derslerle ilgili
ihtiyaçları olan tüm bilgiler merkezimiz tarafından duyuru yoluyla iletilmektedir.

SOSYAL AĞLAR
Önemli duyurulara merkezimiz sosyal ağları üzerinden ulaşabileceklerini
belirtiniz.
facebook.com/bartin.uzem
instagram.com/bartinuzem
twitter.com/bu_uzem
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