KARAR 2013/139
Uşak Üniversitesi Dereceye Girecek Öğrencilerin Tespitine İlişkin Yönerge Teklifinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne;
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
DERECEYE GİRECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - a) Bu Yönergenin amacı, Uşak Üniversitesi lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilerin
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programlarında her
Akademik Yılın başarılı ilk üç dereceye giren öğrenciler ile üniversite birincisi öğrencinin tespitine
ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - a) Bu Yönerge Uşak Üniversitesinin her akademik yılı sonu itibariyle mezun olan
öğrenciler arasından dereceye gireceklerin tespitine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - a ) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinin dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a ) Üniversite: Uşak Üniversitesini
b ) Rektör: UşakÜniversitesi Rektörünü
c ) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu
ç ) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu
d) Birimler: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını
e) Birim Yönetim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunu
f) Başarı notu: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, bitirmiş olduğu okulda almış olduğu tüm derslerin
kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında
Dereceye Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi İle İlgili Yapılacak İşlemler
MADDE 5 - a) Dereceye girecek öğrencilerin tespiti her akademik takvim yılında ayrı ayrı olmak üzere
01Ağustos ve 31 Temmuz tarihleri arasında mezun olan öğrenciler içerisinden yapılacaktır.
b) Staj mecburiyeti olan öğrencilerden stajlarını yapmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Dereceye giren öğrencilerin değerlendirilmesi ve tespiti birimlerin kendi “Yönetim Kurulları”
tarafından yapılacaktır. Başarı sıralaması yapılırken genel not ortalaması esas alınacaktır. İlgili eğitim
ve öğretim yılının güz ve bahar dönemi mezunları bir arada değerlendirilecektir.
ç) Her birim Akademik Takvim yılı itibariyle 01.Ağustos ve 31 Temmuz tarihleri içerisinde mezun olan
öğrenciler arasından İlk üç derece giren öğrencilerin tespitini yaparak; 10.Ağustos tarihine kadar
sonuçlandıracak ve dereceye giren öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları ile birlikte Rektörlük
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndereceklerdir. Genel not ortalamasının eşit olduğu durumlarda
derece paylaşılacaktır. (Örneğin: İki birinci, Üç ikinci veya iki üçüncü gibi)
d) Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, dikey geçiş ile gelen öğrenciler, eğitimini normal süresinden önce
bitiren öğrenciler, herhangi bir nedenle eğitimini uzatan öğrenciler mezun oldukları yıl değerlendirmeye
alınacaktır.
e) Dereceye giren öğrencilerin durumu en son üniversite yönetim kurulunda görüşülerek karara
bağlanacaktır.
f) Birimler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dereceye giren öğrencilerle ilgili “Başarı Durum Defteri”
Tutacaklardır. Dereceye giren öğrenciler Başarı Durum Defterlerine kaydedilecektir.
g) Diploma Töreni yapıtlıktan sonra dereceye girme durumu sonradan tespit edilen öğrencilerin (maddi
hata, mahkeme kararları, staj vb.) bulunması durumunda verilen dereceler değiştirilmez. Bu durumda
bulunan öğrencilere durumlarını açıklayan belge verilecektir.
Rektörlük Bazında

Dereceye Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi İle İlgili Yapılacak İşlemler
MADDE 6 - a) Birimlerden gelen listeleri, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tek bir liste haline getirerek
Uşak Üniversitesi Yönetim Kuruluna sunacaktır.
b) Üniversite Yönetim Kurulu; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen dereceye girecek öğrenciler
listesini, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları olarak ayrı ayrı ağırlıklı not ortalamalarına
göre inceler ve her birimin birinci, ikinci, üçüncüleri ile Üniversite birincisinin tespitini yaparak listeyi
onaylar.
c) Her akademik yılın sonunda üniversite birincisi seçilecektir. Üniversite birincisi dört yıl ve daha üzeri
eğitim veren fakülteler ve yüksekokullar içerisinden seçilir. Üniversite birincisi seçilen öğrenci takip
eden yılın Akademik Yılı açılış töreninde isteğe bağlı bir konuşma yapar.
ç) Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullar bazında dereceye giren öğrencilere Rektör
imzalı “Başarı Belgesi” verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede bulunmayan haller
MADDE 7 - a) Yönergede bulunmayan hallerde Üniversite senatosunca alınacak kararlar
doğrultusunda yapılacak işlemler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – a) Bu yönerge 2012 – 2013 Akademik yılı sonu itibariyle uygulamaya konulacaktır.
Yürütme
MADDE 9 – a) Bu yönerge Uşak Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür.

