Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri için Online İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitim ve Sınav Uygulaması Ders Koordinatörü Rehberi
1. Ders Koordinatörü Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) menüsünden ilgili derse %0 olacak
şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Online Sınavı için pay ekler.


EBS /Ders Bilgileri menüsünden uygulama yapılacak olan ders seçilir
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Açılan menüde Değerlendirme Sistemi seçilir



Açılır menüden “İş Sağlığı ve Güvenliği” seçildikten sonra “Yeni Pay Ekle” butonuna
basılır,
Yarıyıl İçi Çalışmalarına “İş Sağlığı ve Güvenliği” Katkı Yüzdesi “0” olacak şekilde
eklenmiş olacaktır. Katkı Yüzdesini “0” olarak bırakın,



Bulunduğunuz menüde yapacağınız işlem tamamlanmıştır. İkinci aşamada SABİS/Akademik Bilgi
Sistemi menüsünden online sınav işlemleri tanımlanacaktır (İkinci aşamanın, yakın bir zamanda
sistem tarafından otomatik olarak tanımlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir)
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2. Ders Koordinatörü, İş Sağlığı Güvenliği Online Sınavını aşağıdaki bilgileri dikkate alarak
oluşturur.
 SABİS/Akademik Bilgi Sistemi açılır,
 2018-2019 Bahar Dönemi otomatik olarak gelmediyse, sol üst köşedeki menüden seçilir,
 İSG Online Sınavının eklendiği ders seçilir,
 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavını tanımlamak için “İŞLEMLER” menüsü seçilir
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“SINAV OLUŞTUR” butonuna basıldıktan sonra sırasıyla,
Sınav Türü – ONLİNE
Soru Sayısı – 15
Aktivite Tipi – Genel (Bütün Gruplara aynı sınav tanımlanmış olacak) seçilerek
“OLUŞTUR” butonuna basılır
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3. Sınav oluşturulduktan sonra, Online sınav işlemleri kısmından 10 adet Temel İSG eğitimi ve 5
adet Bölüm Spesifik İSG eğitimi sorusu (30 adet Temel İSG Sorusu, 10 adet Bölüm Spesifik İSG
soru bölümlere verilecektir) seçilerek laboratuvar uygulamasına yönelik toplam 15 adet soru
ders koordinatörü tarafından girilir.
 İSG Online Sınavının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, laboratuvar uygulamasının yapılacağı
haftaya göre ders koordinatörü tarafından belirlenecektir.
 Süre 30 dakika olarak seçilir,
 1. Soruyu hazırlamak için soru 1 satırının sonundaki + butonuna basılır,
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Soru ve şıklar “kopyala/yapıştır” ile açılan menüye uygun yerlere eklenir,
Sorular 4 şık üzerinden hazırlandığı ve sistemde 5 şık olduğu için bütün sorularda E
şıkkı “Hiçbiri” olarak doldurulur
Doğru cevap ilgili seçeneğin yanındaki bölme işaretlenerek seçilir, örnekte D şıkkı
doğru cevap olarak işaretlenmiştir.
Soru hazırlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır,

Benzer şekilde 15 soru ders koordinatörü tarafından sisteme girilir,
Öğretim üyesi “Yayınla” butonuna basarak sınavı öğrencilere açar,
Öğretim üyesi isterse “Sınav Oturumları” butonuna basarak sınava giren öğrencilerin
durumlarını görebilir
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4. Dersin öğretim üyesi dilediği zaman Not girişi kısmına gelerek öğrencilerin 70 üzeri not
alanlar için YT, alamayanlar için YZ olacak şekilde liste dökümünü alabileceklerdir.

5. Not girişi kısmında Online sınavlara hiç katılmayan öğrencilerin notunun GR yazılabilmesi için
“Yeniden Hesapla” butonuna dönem sonunda dersin öğretim üyesi tarafından tıklanması
önem arz etmektedir.
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