MAT HAVUZ SINAVI KURALLARI
(MAT 103, 103E, 104, 104E, 210, 210E, 261, 261E)
MATH COMMON EXAM POLICY
1. Ortak havuz ara sınav / dönem sonu sınavı süresi 2 saattir.
Math common midterm / final exam is 2 hours long.
2. Kayıtlı bulunduğu dersin sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Students are responsible for ensuring that they are in the right place at the right time
to take the exam. Otherwise, their exam papers will be disregarded.
3. Sınavda, öğrenci kimliğine ek olarak nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport
gösterilmek sureti ile kimlik kontrolü yapılacaktır. Kimliklerin sınav başlamadan
önce, sıraların üzerinde hazır edilmesi önemle rica olunur.
You must bring your ITU student card and another identification document
(national identity, driving licence or passport) and place face up on your desk for id
check.
4. Sınavın ilk 45 dakikasında hiçbir öğrenci sınıftan ayrılamayacaktır. Acil durumlar
dışında, her ne sebeple olursa olsun, öğrenci sınıftan çıktığı taktirde öğrencinin sınav
kağıtları teslim alınacak ve sınavı bitmiş sayılacaktır. (Bu duruma tuvalete gitmek de
dahildir.)
Students shall not leave the exam within the first 45 minutes. Except emergency
circumstances; if a student leaves the classroom for any reason, their exam papers
will be collected and their exam will be considered as finished. (This also includes
going to the restroom.)
5. Öğrencilerin her cevap kağıdını doğru, eksiksiz ve kurşun kalemle doldurmaları
gerekmektedir.
Students are required to fill out each answer sheet truely, completely and in pencil.
6. Her soru, ayrı bir optik formun önü ve arkası kullanılarak yanıtlandırılacaktır; fazladan
kağıt kullanılmayacaktır.
Each question should be answered by using the front and back of a separate optical
form; no extra paper shall be used.
7. Sınavda hesap makinesi kullanılmayacaktır.
Cep telefonları sınav süresince kesinlikle kapalı tutulacaktır ve üstünüzde veya
sırada olmayacaktır.
Students are not permitted to use calculators.
Mobile phones must be switched off during the exam and must not be on you or
your desk.
BAŞARILAR...
GOOD LUCK...
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INB : İnşaat Fakültesi
Faculty of Civil Engineering

