MÜH 103 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

BÜTÜNLEME SINAVI
Sınav Tarihi ve Zamanı: 10 Eylül 2020, Perşembe, 16:00

Sınav Blackboard sistemi üzerinde çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınav zamanından
önce lütfen sisteme giriş yapabildiğinize emin olun.
Sınav Kuralları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sınavda 10 çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
Sınav süresi 20 dakika olacaktır.
Yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
Bir soruyu yanıt vermeden, bir sonraki soruya geçilemeyecektir.
Bir önceki soruya geri dönmek mümkün olmayacaktır.
Sınav süresi bittiğinde oturum otomatik olarak kapatılacaktır.
Sınav 10 Eylül 2020, Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak ve 10 Eylül Perşembe günü saat 19:00’de
sona erecek ve sınav erişime kapanacaktır.
8. Öğrenciler ilgili süre zarfında sınava üç kez giriş yapabileceklerdir. 2. ve 3. girişler olası elektrik ve
internet kesintilerinde kullanılmalıdır.

MÜH 103 – OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I
ANNOUNCEMENT ABOUT THE RE-SIT EXAM
Exam Date: September 10th, 2020, Thursday, 16:00

The exam will be conducted on Blackboard online. Please make sure that you are able to
login the system before the exam.
Rules and Procedures About the Exam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

There will be 10 multiple choice questions in the exam.
The exam duration will be 20 minutes.
An incorrect answer will NOT cancel a correct answer.
Students will need to answer a question before attempting the next one.
It will not be possible to return to previous questions to work on them.
When the exam is over, the session will be closed automatically.
The exam will begin on September 10th, 2020, Thursday at 16:00 and will end on September 10th, 2020,
Thursday at 19:00 and the session will be closed automatically.
8. Students will be able to login three times to the exam during this time period. Please note that 2nd and
3rd attempts are reserved for possible internet and electricity shortages only.

MÜH 104 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

BÜTÜNLEME SINAVI
Sınav Tarihi ve Zamanı: 17 Eylül 2020, Perşembe, 16:00

Sınav Blackboard sistemi üzerinde çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınav zamanından
önce lütfen sisteme giriş yapabildiğinize emin olun.
Sınav Kuralları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sınavda 10 çoktan seçmeli soru sorulacaktır.
Sınav süresi 20 dakika olacaktır.
Yanlışlar doğruları götürmeyecektir.
Bir soruyu yanıt vermeden, bir sonraki soruya geçilemeyecektir.
Bir önceki soruya geri dönmek mümkün olmayacaktır.
Sınav süresi bittiğinde oturum otomatik olarak kapatılacaktır.
Sınav 17 Eylül 2020, Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak ve 17 Eylül Perşembe günü saat 19:00’de
sona erecek ve sınav erişime kapanacaktır.
8. Öğrenciler ilgili süre zarfında sınava üç kez giriş yapabileceklerdir. 2. ve 3. girişler olası elektrik ve
internet kesintilerinde kullanılmalıdır.

MÜH 104 – OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II
ANNOUNCEMENT ABOUT THE RE-SIT EXAM
Exam Date: September 17th, 2020, Thursday, 16:00

The exam will be conducted on Blackboard online. Please make sure that you are able to
login the system before the exam.
Rules and Procedures About the Exam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

There will be 10 multiple choice questions in the exam.
The exam duration will be 20 minutes.
An incorrect answer will NOT cancel a correct answer.
Students will need to answer a question before attempting the next one.
It will not be possible to return to previous questions to work on them.
When the exam is over, the session will be closed automatically.
The exam will begin on September 17th, 2020, Thursday at 16:00 and will end on September 17th, 2020,
Thursday at 19:00 and the session will be closed automatically.
8. Students will be able to login three times to the exam during this time period. Please note that 2nd and
3rd attempts are reserved for possible internet and electricity shortages only.

