ZAL NƏZARƏTÇİSİNİN TƏLİMATI
- İmtahanın müddəti 1 saatdır.
- İmtahanın başlandığı elan edildikdən sonra, imtahan müddəti (1 saat)
bitənə qədər gecikən tələbələr imtahana buraxılır və onlara əlavə vaxt
ayrılmayacağını bildirir.
- İmtahanın başlandıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində tələbənin getməsinə
icazə verilmir.
DİQQƏT! İmtahana gələrkən tələbələr universitetin vahid geyim
formasında olmalıdır.
Nəzarətçi imtahan günü cədvəldə göstərilən vaxtdan gec olmayaraq imtahan
binasına gəlir. İmtahan rəhbərindən “İmtahan vərəqəsi”ni (1 nüsxə) təhvil alır,
imtahan zalını qəbul edir və hazırlıq işləri görür.
Tələbələr imtahan zalına daxil olarkən nəzarətçi onların aşağıdakı
sənədlərini:
- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini;
-“Tələbə bileti”nin əslini;
-“Elektron imtahanlara buraxılış vəsiqəsi”ni;
diqqətlə yoxlayır və sənədlərindəki fotoşəkillərlə tələbənin uyğunluğunu
tutuşdurub onları imtahan zalına buraxır. Şübhəli hal və ya sənədlərdə hərf səhvi
olarsa imtahan rəhbərinə təcili məlumat verir.
Tələbələrdən yuxarıda göstərilən sənədləri imtahanın sonunadək açıq şəkildə
masanın üstünə qoymalarını tələb edir.
İmtahan başlandıqdan sonra, səbəbindən asılı olmayaraq, tələbələrin
imtahan zalından çıxıb bir daha imtahan zalına qayıtmasına icazə vermir.

DİQQƏT! Nəzarətçi imtahanın təyin olunduğu vaxtda başlanmasına
səy göstərməlidir.
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KOMİSSİYASININ üzvülərindən başqa heç kəsin zala daxil olmasına icazə
vermir.
İmtahanın gedişi zamanı imtahan qaydalarına riayət olunmasına ciddi
nəzarət edir. Əgər tələbələrdən imtahan qaydalarını pozan varsa (nizam-intizamın
pozulması, köçürmə, mobil telefon və başqa rabitə vasitələrini, köməkçi
vasitələrdən- kitab, konspekt, hesablama maşını, cədvəl imtahana gətirmə və s.)
imtahan rəhbəri zala gəldikdə ona məlumat verir. İmtahan zamanı davranış
qaydalarına əməl etməyən tələbələr imtahandan xaric olunur və onların imtahan
nəticələri ləğv edilir.
NƏZARƏTÇİYƏ QƏTİ QADAĞANDIR:
1. İmtahan başlandıqdan sonra mobil telefon, planşet və sairdən istifadə
etmək;
2. İmtahan başlandıqdan sonra imtahan zalını tərk etmək, başqa imtahan
zalına daxil olmaq;
3. Suallara baxmaq, sualları araşdırmaq və sualların məzmununu tələbələrlə
müzakirə etmək;
6. İmtahanın gedişi zamanı tələbələrə kömək etmək, tələbənin suallarına
cavab vermək, onunla söhbət etmək və yanında dayanıb cavablarına baxmaq;
7. İmtahan zamanı köçürmə hallarına şərait yaratmaq;
9. Kənar şəxsləri imtahan zalına buraxmaq;
NƏZARƏTÇİNİN NƏZƏRİNƏ!
Təlimatda göstərilən tələblərin yerinə yetirilməsi ELEKTRON İMTAHAN
KOMİSSİYASI tərəfindən araşdırılacaq, təlimata zidd hər hansı fakt aşkar
edilərsə, müvafiq məlumat verilməklə zəruri tədbirlər görüləcəkdir.

