SoFL 1101 & SoFL 1102 VİZE TELAFİ SINAVI DUYURUSU

Daha önceden 06.04.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan SoFL 1101 ve 1102 vize telafi sınavlarının
güncellenmiş sınav tarihleri ve saati aşağıdaki gibidir:

SoFL 1101 Vize Telafi Sınavı:

15.04.19, 18:30 (Sınav online yapılacaktır)

SoFL 1102 Vize Telafi Sınavı:

16.04.19, 18:30 (Sınav online yapılacaktır)

SoFL 1101 ve 1102 vize telafi sınavları MS Teams platformu üzerinden yapılacaktır. Telafi sınavına girecek
öğrenciler MS Teams’de telafi sınavı için oluşturulmuş sınıflara kayıt edilecekler ve bir gözetmen eşliğinde
sınavı alacaklardır.
Sınav öncesi, sınav formatı ve uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacağından öğrencilerin sınavın
başlama saatinden en az 15 dakika önce MS Teams telafi sınavı sınıflarına katılmış olmaları gerekmektedir.
Öğrenciler sınavı kamerası ve hoparlörleri çalışan masaüstü veya dizüstü bir bilgisayarda almak
zorundadırlar. Aksi takdirde sınava katılamazlar.
Telafi sınavına yalnızca fakülteleri tarafından onay verilen öğrenciler girebilirler. YDY, fakültelerinin onayı
olmadan sınava girmek isteyen öğrencileri sınava almama hakkına sahiptir.
Sınav hakkında sorusu olan öğrencilerin öncelikle dersi aldıkları öğretim görevlisi ile iletişime geçmeleri
gerekmektedir.

SoFL 1101 & SoFL 1102 MIDTERM MAKE-UP EXAM ANNOUNCEMENT
The SoFL 1101 and 1102 make-up exams have been postponed from 06.04.20 to the following dates:
SoFL 1101 Make-up Exam 15.04.19, 18:30 (to be held online)
SoFL 1102 Make-up Exam 16.04.19, 18:30 (to be held online)

SoFL 1101 and 1102 make-ups will be held via MS Teams. All candidates will be registered into MS Team
exam classrooms and complete the assessment as instructed by the proctor in charge. Students are
expected to join the exam at least 15 minutes before the start time to get familiar with the format and to
be given instructions.
Students must do the exam using a desktop/laptop with a working camera and speaker. Students who do
not have an appropriate computer will NOT be allowed to join the exam.
Only students who have obtained permission from their faculty will be allowed to take the exam. SoFL
reserves the right to exclude any student who cannot prove they have faculty permission.
If you have any queries, please contact your class teacher in the first instance.

