Bakalavriat təhsil səviyyəsində əyani təhsil alan tələbələr üçün 2020/2021-ci tədris ilinin
payız semestrinin imtahan sesiyasında məsafədən (online) imtahan zamanı
Microsoft Teams platformasından istifadə haqqında
TƏLİMAT
Hörmətli tələbələr!
İmtahanda iştirak etmək üçün ilk öncə kompüter və ya telefonunuzda Microsoft Teams
platformasının mövcudluğundan əmin olmaq lazımdır. Əgər Microsoft Teams yoxdursa
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software linkinə
daxil olaraq proqramı yükləmək mümkündür. Məsləhət görülür ki, imtahan zamanı proqramın
özündən (application) istifadə edilsin. Onlayn versiyada hər hansı bir brauzer (chrome, opera,
safari, mozilla və s.) vasitəsilə proqramdan istifadə edən zaman bəzi funksiyalar aktiv olmaya və
problemlər yarana bilər. Bundan sonra imtahanın başlanma saatından 10-15 dəq qabaq şəxsi
kabinetə daxil olmaq və gözləmək lazımdır. İmtahana daxil olmaq üçün xəbərdarlıq linki yalnız
imtahan başlanacağı vaxtda sizin kabinetinizdə olan Fəaliyyətlər (Activity) bölməsində əks
olunur. Eyni zamanda imtahanın başlanması haqqında məlumat kompüter və ya telefona
xəbərdarlıq formasında gəlir.
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Fəaliyyətlər (Activity) bölməsində əks olunan ən son link nəzərdə tutulan imtahan linkidir.
Həmin linkə daxil olduqda sağ tərəfdə olan işçi pəncərədə yeni imtahan haqqında məlumatlar öz
əksini tapır. Həmin pəncərədən Tapşırığa baxın düyməsini sıxmaqla imtahana daxil olmaq olar.

Tapşırığa baxın düyməsini sıxdıqdan sonra aşağıdakı formada yeni bir pəncərə açılır.
Həmin pəncərədə veriləcək imtahan haqqında lazım olan bütün informasiyalar əks olunur.
Məsələn: İmtahanın adı, bitmə saatı, imtahan zamanı maksimum toplanması mümkün olan bal.
Açılan pəncərədə qırmızı ox işarəsi ilə göstərilən hissənin üzərində klik etmək lazımdır.

Açılan yeni pəncərədə imtahan sualları əks olunur. Bu zaman nələrə diqqət edilməlidir:
 Hər bir fənndən 25 ədəd sual təqdim edilir. Hər bir sualın altında nəzərdə tutulmuş
bal əks olunur. Verilmiş 25 sualın 17-si 3 bal (17*3=51), 7-si 6 bal (7*6=42), 1-i isə
7 (1*7=7) bal ilə qiymətləndirilir. Bir daha xatırladaq ki, tələbələrə imtahan sualları
3 rəngdə (göy, qırmızı və yaşıl) təqdim edilib. Göy rəng ilə işarələnmiş sualların
düzgün cavabı tələbələrə təqdim olunur, qırmızı rəngdə olan sualların düzgün
cavabları qarışdırılmış şəkildə tələbələrə təqdim olunur, yaşıl rəngdə olan sualların
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isə cavabları tələbələrə təqdim olunmur. Tələbələrə suallar 17-si göy rəngdə, 7-si
qırmızı rəngdə, 1-i isə yaşıl rəngdə işarələnmiş hissələrdən düşür.
İmtahan üçün 30 dəq + əlavə 5 dəq vaxt müəyyən edilib. 30 dəq vaxt imtahan üçün,
əlavə verilən 5 dəq vaxt isə imtahanın bitirilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Bütün suallar vahid pəncərədə əks olunur. Səhifəni aşağı və yuxarı istiqamətdə
hərəkət etdirməklə birinci və sonuncu suala baxmaq mümkündür.
İstənilən bir sualın cavabını imtahanı sonlandırmadan öncə yenidən dəyişmək
mümkündür. Hər bir sualın yalnız bir doğru cavabı var.
Suallara istənilən ardıcıllıqla cavab vermək mümkündür. Bilmədiyiniz sualı
cavablandırmadan digər suala keçmək mümkündür.
Səhv qeyd edilmiş cavaba görə düzgün cavabların ümumi balından heç bir bal
silinmir.
Suallarda hər hansı bir elmi və ya texniki səhv aşkar edildiyi və imtahan nəticələri ilə
razılaşmadığınız təqdirdə qeydiyyyat aparmalı, yalnız imtahan bitdikdən sonra
qaydalara uyğun şəkildə Apelyasiya Komissiyasına müraciət edilməlidir.

İmtahanın sonunda ayrılmış əlavə 5 dəq ərzində mütləq imtahanı bitirmək məcburidir.
Çünki imtahana ayrılmış əlavə 5 dəq ərzində imtahanı bitirmək üçün Göndərin (Submit)
düyməsi sıxılmadığı təqdirdə işarələnmiş cavablar heç bir yerdə qeydə alınmır. Beləliklə,
həmin imtahan verilməmiş hesab edilir. Bununla bağlı müraciətlərə Apelyasiya komissiyası
tərəfindən baxılmayacaq. Çünki Göndərin (Submit) düyməsi sıxılmadığı üçün həmin cavablar
sistem tərəfindən heç bir yerdə qeydə alınmır. Bu səbəbdən bu kimi müraciətlərə təəssüflər olsun
ki, baxmaq mümkün olmayacaq. Belə hal ilə üzləşən tələbə imtahan verməmiş hesab olunur və
növbəti dəfə təşkil olunması planlaşdırılan imtahanlarda yenidən imtahan vermək
məcburiyyətində qalacaq.
Qeyd: Məsləhətdir ki, imtahan vermək üçün telefondan (smartfon) istifadəyə üstünlük
verin. Çünki bu zaman elektrik enerjisinin kəsilməsi və internetin dayanması kimi problemlər
aradan qalxır. İlk öncə telefonun elektrik enerjisi ilə tam dolu olmasından və balansınızda kifayət
qədər meqabayt olmasından əmin olun. Eyni zamanda internetdə kəsilmənin qarşısını almaq üçün
Wi-fi istifadəsindən qaçmaq və mobil internet paketindən istifadəyə üstünlük vermək tövsiyə
olunur. Bu problemlər baş verən zaman imtahanı bitirmək üçün Göndərin (Submit) düyməsi
sıxılmaya bilər. Bu halda həmin imtahan verilməmiş hesab edilir.
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Açılan yeni pəncərədə imtahanın bitməsi haqqında təsdiq məlumatı əks olunur.

Həmin pəncərədə Nəticələrə baxın (View results) düyməsini sıxmaqla nələri görmək
mümkündür:
 sistem tərəfindən avtomatik olaraq hesablanmış ümumi bal,
 imtahan ərzində düşən hər bir sual,
 hər bir suala verilən cavab (düzgün və ya səhv).
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Qeyd edək ki, imtahan nəticəsi ilə tanış olduqdan sonra imtahan prosesi sona çatdığı üçün
təkrar olaraq imtahan pəncərəsinə sistem tərəfindən girişə icazə verilmir. İmtahan nəticələrinə
təkrar daxil olmaq üçün yalnız imtahan üçün ayrılmış vaxtın tam bitməsini gözləmək lazımdır.
İmtahan tam bitdikdən sonra bir neçə dəqiqə ərzində sistem tərəfindən hər bir tələbənin nəticəsi
öz şəxsi kabinetinə göndərilir. İmtahan bitdikdən sonra belə, nə qədər vaxt keçməsindən asılı
olmayaraq öz şəxsi kabinetinizə daxil olmaqla həmin imtahanın nəticəsinə, cavablandırılan
suallara və cavablara yenidən baxmaq mümkündür.
Əlavə Qeydlər
Qeyd 1: Microsoft Teams platformasına daxil olmaq üçün istifadə olunan şifrələri yadda
saxlamaq çox vacibdir. Universitetdən məzun olana qədər bu şifrələr istifadə olunacaq. Şifrəni
unutmamaq üçün mütləq qeyd etmək və saxlamaq lazımdır.
Qeyd 2: Tələbələrin Microsoft Teams platformasından istifadə etməklə imtahan vermək
vərdişlərinin formalaşması, yarana biləcək hər hansı bir problemin vaxtında aşkar edilməsi və
aradan qaldırılması, eyni zamanda imtahana hazırlıq məqsədi üçün 7 yanvar 2021-ci il tarixdə
sınaq imtahanının keçirilməsi planlaşdırılır. Bununla bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir.
Qeyd 3: İmtahan zamanı təqdim ediləcək 17 sualın cavabları ilə birgə verilən testdən
düşməsi rektorluq tərəfindən tələbələrə edilən çoxsaylı güzəştlərdən ən vacibidir. Belə ki, tələbə
17 suala cavab verməklə (17 x 3 bal = 51 bal (E-qənaətbəxş)) tələb olunan minimal keçid həddini
keçmiş olur. İmtahanlarda iştirak etmək vacibdir. İmtahanda iştirak etməyən tələbələrə təkrar
imtahanlar zamanı heç bir güzəşt nəzərdə tutulmur.
Qeyd 4: Tələb olunan müvafiq təhsil haqqı imtahanlar başlayana qədər ödənilməli və ödəniş
barədə fakültə dekanlığına məlumat verilməlidir.
İMTAHAN MƏRKƏZİ
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