SoFL 1101 & SoFL 1102 YAZ OKULU VİZE SINAVI DUYURUSU
SoFL 1101 ve 1102 vize sınavı tarihi ve saati aşağıdaki gibidir:

SoFL 1101 Vize Sınavı: 29.07.2020, 16:00 – 17:00 (Sınav online yapılacaktır)
SoFL 1102 Vize Sınavı: 29.07.2020, 18:30 – 20:00 (Sınav online yapılacaktır)

SoFL 1101 vize sınavı MS Teams platformu üzerinden yapılacaktır. Sınav öncesi, sınav formatı ve
uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacağından öğrencilerin sınavın başlama saatinden en az 15
dakika önce kayıtlandırıldıkları MS Teams sınav sınıflarına katılmış olmaları gerekmektedir.
Öğrenciler sınavı kamerası ve hoparlörleri çalışan masaüstü veya dizüstü bir bilgisayarda almak
zorundadırlar. Aksi takdirde sınava katılamazlar.

SoFL 1102 vize sınavı Sakai platformu üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin sınavı masaüstü ya da
dizüstü bilgisayarda alması gerekmektedir. Sınava cep telefonlarından girmek isteyen öğrenciler
aksilikler yaşayabilirler. Öğrenciler sınavda APA Booklet lerini ve sözlüklerini kullanabilirler.

SoFL 1101 & SoFL 1102 SUMMER SCHOOL MIDTERM EXAM ANNOUNCEMENT
The SoFL 1101 and 1102 midterm exams will be held on the following dates and times:

SoFL 1101 Midterm Exam 29.07.2020, 16:00 – 17:00 (to be held online)
SoFL 1102 Midterm Exam 29.07.2020, 18:30 – 20:00 (to be held online)

SoFL 1101 midterm exam 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.
SoFL 1102 midterm exam will be held on Sakai platform. Students are strongly suggested to take
the exam on a desktop/laptop. Those who would like to take the exam via their mobile phones
might face technical issues. Students can use their APA booklets and dictionaries during the exam.

