SAÜSEM TCESİS EĞİTİMLERİ SINAV KILAVUZU
30 Temmuz 2015 Perşembe, Saat: 10.00 - 17.00
1.

Sınavlar
hakkında
TCESİS
tarafından
yapılan
bilgilendirmenin
detaylarına
aşağıdaki
adresten
ulaşılabilir: http://www.tcesis.org/Sayfa.aspx?sid=6

2.

Sınavlara, www.sausemlms.sakarya.edu.tr adresnden kendi
Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak erişebilirsiniz.

3.

Sınavlar, çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceği için tek tip
soru kitapçığı kullanılacaktır.

4.

Sınavların yapılacağı gün içerisinde ilgili dersler tüm
kullanıcıların erişimine kapatılacaktır. Sınav bittikten sonra
derslere tekrar erişim sağlanabilecektir.

5.

Sistemde SM (Sorumlu Müdür), KDE (Klinik Destek
Elemanı), STE (Satış Tanıtım Elemanı) olmak üzere toplam
3 farklı sınav yer almaktadır. Başvuruda bulunduğunuz
sertiﬁkaların her birisi için ayrı ayrı sınava girmeniz
gereklidir. Size atanan sınavları “
” kısmından görebileceksiniz.

11. Sınavların açık kaldığı süreler içerisinde birden fazla sınava
girmeniz gerekiyorsa, bir sınavı bitirdikten hemen sonra
diğer sınavı başlatabilirsiniz. Aynı anda iki veya daha fazla
sınavı başlatmaya çalışmayın. Bu durumda her iki sınav
içinde süre işlemeye başlayacağı için uygulama hakkınızı
boşuna kullanmış olursunuz. Bu durumla ilgili
yaşanabilecek hak kayıplarının sorumluluğu tamamen size
aittir.
12. 30 Temmuz 2015 Perşembe günü, tüm sınavlar 10.00 ile
18.00 saatleri arasında açık kalacaktır. Sınav uygulama
süresi 60 dakika olduğu için sınavınızı en geç 17.00’da
başlatmanız gerekmektedir.
kısmından önceki ve sonraki
13. Sınavda,
soru seçeneklerine tıklayarak istediğiniz sorudan
başlayabilirsiniz. Size en doğru gelen seçeneği işaretlemek
için, seçeneğin solunda yer alan beyaz renkli yuvarlak
daireye tıklamanız yeterlidir. Sistem sadece tek bir cevap
işaretlemenize izin vermektedir.

6.

Her bir sınav için yalnızca bir uygulama hakkınız
bulunmaktadır. Sınav günü belirtilen saatlerde, kendinizi
en hazır hissettiğiniz bir zaman da sınavı başlatmanızı
tavsiye ediyoruz.

7.

Eğer başvuruda bulunmadığınız bir sınavı görüyorsanız
veya başvurunuzun onaylandığı bir sertiﬁka türü için size
sınav açılmamışsa, hemen des@sakarya.edu.tr E-mail
adresine Acil Mail atınız.

15. Tüm sorulara cevap verdiyseniz sınavı bitirmek için,
düğmesine tıklayın. Bu düğmeye tıkladıktan

Her bir sertiﬁka sınavı toplam 40 soru içermektedir.
Soruların sayısal olarak dağılımı aşağıda yer almaktadır.

16. Sınavda size verilen süre bittiğinde; o ana kadar verdiğiniz
cevaplar otomatik olarak kayıt edilerek sınav
kapatılacaktır. Tek bir uygulama hakkınız olduğundan sınav
sürenizi verimli ve dikkatli kullanmaya özen gösteriniz.

8.

Sertifika

Mevzuat

Etik

Hijyen

Radyasyon

Toplam

SM

16

8

8

8

40

KDE

8

8

12

12

40

STE

20

20

-

-

40

9.

Sınav süresi her bir sertiﬁka için 60 dakikadır.

10. TCESİS tarafından alınan karar gereği;
a.

Başarılı olabilmek için 70/100 puan karşılığında
28/40 soruyu doğru cevaplamanız gerekmektedir.

b.

Sınavlara ilişkin puanlar sınav gününden sonraki iki
hafta içerisinde TCESİS sitesinde açıklanacaktır.

c.

Her soru eşit puana sahiptir. Puanlama sürecinde
doğru cevaplanan sorular dikkate alınacak, yanlış
cevaplanan ya da boş bırakılan sorular dikkate
alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.

d.

Sınav esnasında kullanacağınız çalışır bir bilgisayar
ile aktif bir internet bağlantısını sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır.

14. Değiştirmek istediğiniz bir cevap olduğunda, ilgili soruya
geri veya ileri dönerek yeni cevaba tıklamanız yeterlidir.

sonra sistem cevaplarınızı kaydederek uygulamanızı
kapatır.

17. Sınav esnasında herhangi bir şekilde sınav ekranını terk
etmeyiniz. Sınav ekranını terk ettiğinizde süreniz
işlemeye devam edecektir. Böyle bir durumda herhangi
bir
ek
süre
verilmeyecektir.
Sınav günü her
sertiﬁka için bir sınav hakkınız bulunduğundan bu
nedenle yaşanabilecek hak kayıplarından SAÜSEM
sorumlu tutulamaz.

