A.Ö.F. Deneme Sýnavlarý

Ýlk kez 1999-2000 Ã¶ðretim yýlýnda uygulamaya konulan Anadolu Ãœniversitesi AÃ§ýkÃ¶ðretim FakÃ¼ltesi Deneme Sýnavlarý
TÃ¼rkiye'nin internet ortamýndaki en Ã§ok yararlanýlan eðitim uygulamasý durumundadýr. 2005 yýlýnda e-Kitap, e-TV, e-Alýþtý
e-Sýnav, e-Danýþmanlýk ve e-Sesli Kitap hizmetleri http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ adresinde toplandý.AÃ–F Deneme Sýnavlar
YÃ¼zlerce sorudan oluþan soru bankasý Ã¶ðrencilere bu dersten sanal ortamda istediði kadar sýnav olabilme ve kendi kendini
deðerlendirme olanaðý saðlamaktadýr. e-Sýnav hizmetinde, 1999-2000 Ã¶ðretim yýlýndan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze 600.000 Ã¶ðrenci in
ortamýnda yaklaþýk 30 milyon deneme sýnavý gerÃ§ekleþtirmiþ. Sistemde yer alan gÃ¼ncel sorular ile Ã¶ðrenciler kendi bilgiler
Ã¶lÃ§ebilirmektedirler. Deneme Sýnavlarýna,Â Ýnternete eriþebileceðiniz her yerde, http://eogrenme.anadolu.edu.trÂ adresinde
ulaþabilirsiniz. Sýnavlar Ã¶ncesi kendinizi test ederek daha fazla Ã§alýþmanýz gereken konularý portaldan Ã§alýþabilirsiniz.

Eþ zamanlý e-danýþmanlýk sisteminin uygulamasýnda sanal sýnýflardan yararlanýlýyor. Ã–ðrenciler, derslerinin eþ zamanlý e-d
odalarýnda sorularýna hemen yanýt alabiliyor, diðer Ã¶ðrencilerin sorularýna verilen cevaplarý gÃ¶rebiliyor, duyuru panosundan
danýþmanlarýn duyurularýný okuyabiliyor. Danýþmanlar da sorulara yazýlý, Ã§izimle veya sesli yanýt verebilme imkanýna sahip
bulunuyor.

Eþ zamanlý e-danýþmanlýk hizmeti iktisat ve iþletme fakÃ¼ltelerinin 4. sýnýfýndaki uluslararasý iþletmecilik, maliye politikasý,
TÃ¼rkiye ekonomisi, vergi hukuku, uluslararasý mali iliþkiler, yerel yÃ¶netimler, siyaset bilimi, Ã¶rgÃ¼tsel davranýþ, iþÃ§i saðlýð
gÃ¼venliði, insan kaynaklarý yÃ¶netimi, muhasebe denetimi ve mali analiz, sermaye piyasalarý ve finansal kurumlar, stratejik
yÃ¶netim, giriþimcilik, iktisat tarihi, iktisadi kalkýnma ve bÃ¼yÃ¼me, finansal ekonomi, uluslararasý Ã§alýþma normlarý,
endÃ¼stri iliþkileri ve TÃ¼rk dili derslerinde veriliyor.

BÃ¶ylece AÃœ, uzaktan eðitim sisteminde internete dayalý verilen e-alýþtýrma, e-kitap, e-televizyon, e-sýnav, e-sesli kitap ve edanýþmanlýk hizmetlerine þimdi de sanal odalarla eþ zamanlý e-danýþmanlýk hizmetini eklemiþ
oldu.http://eogrenme.anadolu.edu.tr/EszamanliDanismanlik.aspx Â sayfasýndan eriþebilirsiniz.Bir AÃ§ýkÃ¶ðretim FakÃ¼ltesi
Ã¶ðrencisi sýnavlara nasýl hazýrlanmalýdýr?
Deneme sýnavlarýna 2000 yýlýnda kayýt yaptýran 60.000 Ã¶ðrenci 1.000.000 sýnav gerÃ§ekleþtirmiþtir. 2001 yýlýnda uygulama
yararlanan toplam Ã¶ðrenci sayýsý 120.000'e ulaþmýþ, gerÃ§ekleþen sýnav sayýsý ise 2.000.000 olmuþtur. 2002 yýlýnda kayýt
sayýsýnýn 180.000 olmasý nedeniyle yýl boyunca toplam 4.000.000 sýnav gerÃ§ekleþmesi beklenmektedir.

Â Â Ã–ðrenciler 3 fakÃ¼ltenin 22 farklý bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne ait 562 derste, rassal olarak seÃ§ilen sorularla dÃ¼zenlenmiþ sýnavlara
girerek, kendilerini Ã¶rgÃ¼n sýnavalara hazýrlayabilmektedirler.Deneme Sýnavlarýna,Â Ýnternete eriþebileceðiniz her yerde,
http://eogrenme.aof.edu.trÂ Â adresinden ulaþabilirsiniz.Neden Deneme Sýnavý?
- Bu sýnavlara giren Ã¶ðrenciler resmi sýnavlar Ã¶ncesinde kendi bilgilerini Ã¶lÃ§ebilirler!
- Ã–ðrenciler, kendilerine verilen kýsýtlý sÃ¼rede sorularý Ã§Ã¶zerek zaman sorunlarý hakkýnda fikir edinebilirler!
- Sýnav sonunda kendilerine bildirilen sonuÃ§lar sayesinde yanlýþ cevaplarýný gÃ¶rÃ¼r ve hangi Ã¼nitede eksik yÃ¶nleri
olduðunu anlayabilirler.
- Bu sýnavlar kesinlikle deðerlendirmeye alýnmaz, sadece Ã¶ðrencinin kendilerini sýnamalarýna imkan verir.
- Bu sýnavlar tÃ¼m AÃ§ýkÃ¶ðretim Ã¶ðrencileri iÃ§in Ã¼cretsizdir! Ã–ðrencilerin tek yapmalarý gereken kendilerini bu uygulam
kaydetmeleridir.
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