MÜHENDİSLİK PRENSİPLERİ VE ETİĞİ DERSİ SUNUM
ÖDEVLERİ
Genel Bilgiler
•
•

•
•
•

Sunum Ödevleri 3 kişilik gruplar halinde hazırlanacaktır.
Konu seçimi: Mühendislik hataları, geçmişte yaşanan vakalar ile ilgili ve mühendislik etiği
açısından değerlendirilebilecek olmasına dikkat ediniz. Derste kısaca verilen örnek vakalar da
seçilebilir. Bulduğunuz konunun özellikle bilişim ile ilgili vakaları kapsaması önerilir.
Eğer aynı konuyu münazara şeklinde sunmak isteyen olursa, 2 grup karşılıklı münazara
şeklinde sunumunu gerçekleştirebilir. Münazara olarak sunmak isteyenler lütfen mail atın.
Sunum Tarihleri: 13, 20, 27 Aralık 2018 (13 Aralık tarihini seçenler fazladan puan alacaklar)
Sunum süresi her grup için 10dk’dir. 5 dk soru-cevap süresi verilecektir.

Gruplarınızı oluşturduktan sonra aşağıda linki verilmiş olan formu doldurunuz.
Grubunuz varsa

https://goo.gl/forms/P8gr13DEFb7yIDdv2

Eğer grup oluşturamadıysanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz, gruplar sizin için oluşturulacak.
Grubunuz yoksa

https://goo.gl/forms/CDJ0gHhUJddOXLVz1

Ödevlerin Gönderilmesi
Her grup bir metin dosyası ve bir sunum dosyası hazırlayıp, sunum yapacakları tarihten önce (aşağıda
belirtilen tarihlerden önce) vermiş olduğum mail adresine gönderecek.
Mail Konu başlığı: MPE-‘Grup Adı’-‘Sunum Tarihi’
Örnek: MPE-GrupAEO-13Aralık

aozmutlu@bartin.edu.tr
Sunum Tarihi
13 Aralık 2018
20 Aralık 2018
27 Aralık 2018

Son gönderi tarihi
11 Aralık 2018 24:00
17 Aralık 2018 24:00
24 Aralık 2018 24:00

Ödevlerin Hazırlanması
Ödevler bir metin dosyası ve bir sunum dosyasından oluşacak.

1. Metin Dosyası
•
•
•

Ödev Kapağında olması gerekenler: Ad-Soyad-Öğrenci Numarası- Ders Adı- Konu başlığı
Anlatılacak olan vaka/olay’ın detayları bu metin dosyasında yer alacak.
Metin dosyası 3 sayfayı (ya da 1000 kelimeyi) geçmeyecek şekilde (kapak, resim, grafik, figür,
ödev kapağı ve kaynaklar kısmı buna dahil değil) word dosyası şeklinde hazırlanacak.

•

•

Anlatılan olayla ilgili her grup üyesi sonuç bölümünde kendi düşüncesini yansıtan bir paragraf
yazacak (Yazılan paragrafların kime ait olduğunu paragraf sonunda mutlaka belirtiniz). Bu
paragrafta grup üyelerinin her biri ele alınan olaya etik açıdan bakış açısını yorumlayarak
yazacak. Grup üyeleri olayla ilgili aynı fikirde olmak zorunda değildir. Sunum sırasında her
grup üyesi bakış açısını anlatacak.
Kaynaklar/Referanslar: En az 3 kaynaktan araştırmış olmanız gerekmektedir. Anlatacağınız
olay/vaka ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan bulduğunuzu metin dosyasının sonuna mutlaka
kaynaklar başlığı altında yazınız. İnternet site adresleri, kitaplar, gazeteler vb.

2. Sunum Dosyası
Metin dosyasında anlatılan vaka/olay çeşitli görseller ile desteklenerek ve özet halinde anlatılacak.

Ödevlerin Puanlanması
Ödevler 50 puan üzerinden değerlendirilecek. Final Sınavı 50 puan üzerinden olacak ve ödev notları
Final Sınavı puanına eklenecek.
Değerlendirme Kriteri
Yazılı Metin (Sayfa düzeni, içerik, referanslar, etik açıdan değerlendirme)
Sunum (Anlatım, sorulara cevap verme)
Soru-Cevap
Zamanında gönderim

Puan
25
15
5
5

NOT: Herhangi bir sorunuz olursa danışmanlık saatleri içinde odama gelebilirsiniz. Bu saatler dışında
lütfen mail atınız.
Danışmanlık Saatleri: Pazartesi: 13:30 – 15:30 // Perşembe: 15:30 - 17:30
3 Aralık 2018 - Pazartesi şehir dışında olacağım için lütfen mail yoluyla ulaşın.

