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Bir grubun sınavı farklı dersliklerde yapılıyor olabilir. Bir derslikte boş yer varken diğer dersliğin sıkışık oturma düzeninde olması durumunda 

sınav gözetmen ve koordinatörleri derslik değiştirmenizi talep edecektir. Bu gibi durumlara sebebiyet vermemek için grubunuz için atanmış 

her iki/üç dersliği de kontrol ediniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi için https://ogr.kocaeli.edu.tr/koubs/ogrenci/index.cfm adresinden giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Kişisel 

Bilgiler > Bilgi Görüntüleme menüsüne tıklamanız ve gerekli bilgileri girmeniz ve kaydet butonuna tıklamanız gerekmektedir. 

Gerekli bilgileri girdikten sonra diğer menüler otomatik olarak açılacaktır. Aldığınız dersler ve bu derslerin sınav sonuçları Öğrenci Bilgi 

Sistemi üzerinden ilan edilecektir. 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na ait tüm duyurular http://egt.kocaeli.edu.tr/duyurular adresinden ilan edilmektedir. Lütfen bu 

adresi not ediniz ve güncel duyurular için sıkça kontrol ediniz. 

Lütfen ders devamlarınıza dikkat ediniz. Gerek ilk başvuru gerekse kesin kayıt başvuruları sırasında imzalayarak teslim ettiğiniz başvuru ve 

kesin kayıt dilekçelerinin en altında bulunan açıklamalarda "derslerde yoklama alınmaktadır ve devam koşulu aranmaktadır. " ifadesi 

bulunmaktadır. Devamsızlık sorunu yaşamamak için ders devamlarınıza özen gösteriniz.

Sınav süresince sınavın gerektirdiği kurallara uyunuz: konuşmayınız, fısıldamayınız ve sağa sola bakmayınız. Sınavınızın iptal edilmesine yol 

açacak bu tür davranışlardan kesinlikle uzak durunuz.

Sınav süresince ve sonrasında koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız. Diğer arkadaşlarınızın sınavlarının devam ettiğini göz önünde 

bulundurunuz.

Sınav süresince, cep telefonunuzun kapalı olduğundan ve sıra üzerinde olmadığından emin olunuz. Sınav sürecinde cep telefonları kesinlikle 

kapalı tutulmalıdır. 

Sınavlara geç kalmayınız, sınav başlangıcından en az 5 dakika önce sınav salonunda olunuz.

Sınavlardaki oturma düzeninden gözetmenler sorumludur, gözetmenin uyarılarının yerine getirilmesi zorunludur.
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Öğrenci numaranızı ezberleyiniz. 

Sınav kağıdına ya da optik forma öğrenci numaranızı ve grubunuzu kodlamanız/yazmanız istenilecektir. Lütfen öğrenci numaranızı özenerek 

kodlayınız. 

Sınava gelirken yanınızda kalem, silgi ve kalemtraş bulundurunuz. Sınav esnasında silgi,kalem vb. eşya alışverişi yapılmayacaktır. Aksi 

durumda kopya teşebbüsü sayılır.
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