T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU
Bu kullanım kılavuzu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Ortak Derslerin (Türk Dili, Temel Bilgi
Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
Programına kayıtlı öğrenciler için hazırlanmıştır.
Kullanım kılavuzunda Öğretim Yönetim Sistemi Otomasyonunun öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmış ve sistemin nasıl kullaılması
gerektiği adım adım anlatılmıştır.

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI
Öğrencilerimizin, “Öğretim Yönetim Sistemine” giriş yapabilmesi için öncelikli olarak http://cuzem.cumhuriyet.edu.tr web sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.
1. AŞAMA
Öğrencilerimiz http://cuzem.cumhuriyet.edu.tr sitesinde aşağıda yer alan bölümden durumlarına uygun olan “Giriş” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapacaklardır.

Ortak Dersleri (Türk Dili, İngilizce,
Temel Bilgi Teknolojileri, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi) alan
öğrencilerimiz bu bölümden
sisteme giriş yapacaklardır.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi
İLİTAM (İlahiyat Lisans
Tamamlama) Programına kayıtlı
öğrencilerimiz bu bölümden
sisteme giriş yapacaklardır.

2. AŞAMA (Öğretim Yönetim
Sistemi Giriş Ekranı)

Kullanıcı Adı Kısmına Okul
Numaranızı Giriniz.
Şifre kısmına T.C. Kimlik Numaranızın
tamamını veya ilk 5 hanesini yazınız.

Giriş butonuna basarak
Öğretim Yönetim Sistemine
giriş yapınız.

3. AŞAMA (Öğretim Yönetim Sistemi Ana Ekranı)

Grup Bölümü
Bu bölümde öğrencinin ilgili
derse kayıtlı olduğu grup
bilgisi veya Şube bilgisi yer
almaktadır.

Program Bölümü
Eğitim Bölümü
Bu Bölümde Öğrencinin, Uzaktan Eğitim ile
aldığı dersler listelenmektedir.
Önemli Uyarı!
İLİTAM Programına kayıtlı öğrenciler, bu
bölümde İLİTAM Programı kapsamında
seçtikleri dersleri göreceklerdir. (Örn. Arapça,
Sistematik Kelam vb.)

Bu bölümde ilgili
dersin hangi günde
ve saatte işleneceği
bilgisi
bulunmaktadır.

ÖĞRETİM YÖNETİM SİTEMİ ANA EKRANI BÖLÜMLERİ
EĞİTİMLERİM BÖLÜMÜ
Öğrencilerimiz “Eğitimlerim” bölümünde, ders programlarında belirlenen gün ve saatte işlenecek dersi seçerek canlı ders takibini yapabileceklerdir.

Bu Bölümde Listelenen dersler; öğrencilerin o dönem
içinde sorumlu oldukları derslerdir.
Öğrencilerimizin, CUZEM web sitesinin Ders
Programları başlıklı bölümünü incelemeleri sistemi
kullanmada kendilerine büyük fayda sağlayacaktır.

Bu Bölümde ilgili dersin, öğrencinin ders
programına uygun bir şekilde hangi gün
ve saatte işleneceği bilgisi yer almaktadır.
Öğrencilerimiz sisteme giriş yaptıklarında
bu bölümden, aldıkları derslerin
okutulacağı gün ve saati ders
programlarına uygun bir şekilde
görebilmektedir.

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER BÖLÜMÜ

Öğrencilerimiz bu bölümde; yaklaşan
etkinliklerini görebileceklerdir. (Örneğin;
yaklaşan Ara Sınavlarının hangi günde ve
saatte olduğunu veya yaklaşan derslerinin
gün ve saatini.)

Öğrencilerimiz bu alanlardan Şifre değiştirme,
Destek, Sıkça Sorulan Sorulan Sorular
bölümlerine erişim sağlamaktadırlar.
Önemli Uyarı: Öğretim Yönetim Sisteminden
Çıkış yapmak için ekran penceresini kapatmak
yerine, “Çıkış Yap” butonunu kullanınız.

DERSİ İZLEME VE DERS NOTLARINI GÖRME EKRANI
Öğrencilerimiz “Eğitimlerim” bölümünde yer alan ders ismini seçtiklerinde karşılarına bu ekran çıkacaktır.

Öğrencilerimiz, herhangi bir nedenle
katılamadıkları dersleri günün
herhangi bir saatinde “kaydı izle”
butonuna basarak izleyebileceklerdir.

Öğrencilerimiz “katıl” butonuna
bastıklarında ilgili dersi canlı olarak
izleyebilecekler ve dersi veren öğretim
üyesine, ders içeriği hakkında soru sorma
imkânına sahip olacaklardır.

Ayrıca; bu ekranda öğrencilerimiz dersi veren öğretim üyesinin ilgili derse ait ders notlarını ve içerik paylaşımını görebileceklerdir. Bununla ilgili ekran görseli

aşağıda paylaşılmıştır.

Öğrencilerimiz; her hafta ders
programlarına uygun bir şekilde işlenen
derslere ait “ders kitabı, ders notu vb.”
dokümanlara bu bölümden
erişebileceklerdir.

Bu bölümde yer alan ders notlarından herhangi birini seçen bir öğrencinin karşılaşacağı ekran görseli aşağıda paylaşılmıştır.

“katıl” butonu seçildiğinde, dersin
anlatılacağı ekran görseli aşağıdaki gibi
olacaktır. Öğrenciler bu ekrandan dersi
canlı olarak izleyebileceklerdir.

