T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SENATO

Karar Tarihi

: 15.04.2014

Karar No

:3

GÜNDEM:

1-

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (ANADEK) üye
seçilmesinin görüşülmesi;

2-

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
arasında ortak lisansüstü programlar açılması ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan
Protokolün görüşülmesi;

3-

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı,
Dış Politika ve Güvenlik Uzaktan Öğretim (online) tezsiz yüksek lisans programı
açılmasının görüşülmesi;

4-

Eğitim Fakültesi bünyesinde;
2014-2015 öğretim yılında 600 öğrenci kontenjanla, Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı açılmasının görüşülmesi;

5-

Üniversitemizde ortak kodlu olarak okutulan “TÜR103 Türk Dili (4+0 4,0),
TÜR151 Türk Dili I (2+0 2,0) ve TÜR152 Türk Dili II (2+0 2,0)” derslerinin
kapatılması ve 2014-2015 öğretim yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim
sistemine göre okutulmasına ilişkin ders intibaklarının görüşülmesi;

6-

2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında birimlerimizde açılan ders
programları ve ders intibaklarının görüşülmesi;

7-

İşletme Fakültesi bölümlerinde kayıtlı, 2013-2014 öğretim yılında tek dersten
başarısız olan ve bu dersini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki
öğrencilere tek ders sınavının yapılmasının görüşülmesi;

8-

Açıköğretim

Fakültesi

lisans

ve

önlisans

programlarında

kayıtlı

olan,

2013-2014 öğretim yılında tek dersten başarısız olan ve bu dersi verdiği taktirde
mezun olabilecek durumdaki öğrencilere tek ders sınavı yapılmasının görüşülmesi;

9-

İktisat Fakültesi bölümlerinde kayıtlı, 2013-2014 öğretim yılında tek dersten
başarısız olan ve bu dersini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki
öğrencilere tek ders sınavının yapılmasının görüşülmesi;

10-

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Staj
Yönergesinin görüşülmesi;

11-

Üniversitemiz Batı Avrupa Programları kapsamında Açıköğretim Fakültesi İlahiyat
Programının (Lisans) Fransa’da açılmasının görüşülmesi;

KARAR:

1-

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre; Üniversitemizde “Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu”na aşağıda belirtilen yeni üyelerin seçilmesine,
Prof.Dr.Fatih DEMİRCİ
Doç.Dr.Murat ERDEM
Doç.Dr.Harun SÖNMEZ
Yard.Doç.Dr.Bilge KAĞAN ÖZDEMİR
Yard.Doç.Dr.Burak Tuğberk TOSUNOĞLU
Yard.Doç.Dr.Ahmet Emre DEMİRCİ

2-

Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
arasında ortak lisansüstü programlar açılması ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan
Protokolün ekte (EK-I) belirtildiği şekilde kabulüne,

3-

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı,
Dış Politika ve Güvenlik Uzaktan Öğretim (online) tezsiz yüksek lisans programı
açılmasının kabulüne,

4-

Eğitim Fakültesi bünyesinde;
2014-2015 öğretim yılında 600 öğrenci kontenjanla, Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı açılmasının kabulüne,

5-

Üniversitemizde ortak kodlu olarak okutulan “TÜR103 Türk Dili (4+0 4,0),
TÜR151 Türk Dili I (2+0 2,0) ve TÜR152 Türk Dili II (2+0 2,0)” derslerinin
kapatılarak, 2014-2015 öğretim yılından itibaren açık ve uzaktan öğretim sistemine
göre “TÜR125 Türk Dili I (2+0 2,0) ve TÜR126 Türk Dili II (2+0 2,0)” derslerinin
açılmasına, ders intibaklarının ekte (EK-II) belirtilen şekilde kabulüne,

6-

2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında birimlerimizde açılan ders
programları ve ders intibaklarının ekte (EK-III) belirtildiği şekilde kabulüne,

7-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan İşletme
Fakültesinde kayıtlı, 2013-2014 öğretim yılında tek dersten başarısız olan ve bu
dersini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere tek ders sınavının
yapılmasına;

tek

ders

sınavının

aşağıda

belirtilen

esaslar

çerçevesinde

belirlenmesine,
a) Kayıtlı olduğu bölüm / programlarda tüm dersleri alan ve tek dersten
başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavına
girebilirler.

b) Öğrencinin sınava gireceği tek derse 2013-2014 öğretim yılı güz veya
bahar döneminde kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
c) Tek ders sınav notu dönem sonu sınavı yerine geçer. Başarı notu, dönem
içi notları ile tek ders sınav notunun yüzdelik bilgileri dikkate alınarak
belirlenir.
ç) Tek ders sınavı sonucuna göre hesaplanan başarı notuna göre öğrencinin
harf notu belirlenirken yeni bir değerlendirme yapılmaz. Öğrencinin harf
notu, dönem sonu sınavına göre bağıl değerlendirme sonucunda oluşan
harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.
d) Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan
öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
e) Tek ders sınavı, 20 Temmuz 2014 tarihinde ADANA, ANKARA,
ANTALYA,

BURSA,

DİYARBAKIR,

ERZURUM,

ESKİŞEHİR,

İSTANBUL, İZMİR, SAMSUN, VAN illeri ile KKKTC/LEFKOŞA ve
cezaevinde olup tek ders sınavına girebilecek öğrenciler için bulundukları
illerdeki cezaevlerinde gerçekleştirilecektir.
f) Yurtdışı

programları

Almanya/Köln,

için

tek

ders

Azerbaycan/Bakü,

sınavı

17.08.2014

Kosova/Priştine

tarihinde
ve

Makedonya/Üsküp’te gerçekleştirilecektir.

8-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Açıköğretim
Fakültesine kayıtlı, 2013-2014 öğretim yılında tek dersten başarısız olan ve bu dersi
verdiği taktirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere tek ders sınavı
yapılacaktır.

Tek

ders

sınavı

aşağıda

belirtilen

esaslar

çerçevesinde

gerçekleştirilecektir.
a) Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve tek dersten
başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavına
girebilirler.
b) Öğrencinin sınava gireceği tek derse 2013-2014 öğretim yılı güz ve bahar
döneminde kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

c) Başarısız olduğu tek dersten (DZ), (YZ) harf notu alan öğrencilere tek ders
sınav hakkı verilmez.
ç) Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı
dersler) için tek ders sınav hakkı verilmez.
d) Tek ders notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu, dönem içi
notları ile tek ders sınavı notunun yüzdelik bilgileri dikkate alınarak
belirlenir.
e) Tek ders sınavı sonucuna göre hesaplanan başarı notuna göre öğrencinin
harf notu belirlenirken yeni bir değerlendirme yapılmaz. Öğrencinin harf
notu, dönem sonu sınavına göre bağıl değerlendirme sonucunda oluşan
harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.
f) Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan
öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
g) Tek ders sınavı, yurtiçinde 20 Temmuz 2014 tarihinde Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Samsun,
Van illeri ile KKTC/Lefkoşa ve cezaevinde olup tek ders sınavına
girebilecek

öğrenciler

için

yurtdışında

ise

Ağustos

17

Azerbaycan/Bakü,

bulundukları
2014

Kosova/Priştine

illerdeki
tarihinde

ve

cezaevlerinde,
Almanya/Köln,

Makedonya/Üsküp’te

gerçekleştirilecektir.

9-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan İktisat
Fakültesinde kayıtlı, 2013-2014 öğretim yılında tek dersten başarısız olan ve bu
dersini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere tek ders sınavının
yapılmasına,

tek

ders

sınavının

aşağıda

belirtilen

esaslar

çerçevesinde

belirlenmesine,
a) Kayıtlı olduğu bölüm / programlarda tüm dersleri alan ve tek dersten
başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavına
girebilirler.

b) Öğrencinin sınava gireceği tek derse, 2013-2014 öğretim yılı güz ve bahar
döneminde kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
c) Başarısız olduğu tek dersten (DZ), (YZ) harf notu alan öğrencilere tek ders
sınav hakkı verilmez.
ç) Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı
dersler) için tek ders sınav hakkı verilmez.
d) Tek ders sınav notu, dönem sonu sınavı yerine geçer. Başarı notu, dönem
içi notları ile tek ders sınav notunun yüzdelik bilgileri dikkate alınarak
belirlenir.
e) Tek ders sınavı sonucuna göre hesaplanan başarı notuna göre öğrencinin
harf notu belirlenirken eni bir değerlendirme yapılmaz. Öğrencinin harf
notu, dönem sonu sınavına göre bağıl değerlendirme sonucunda oluşan
harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.
f) Her ne sebeple olursa olsun tek ders sınavına katılmayan veya katılamayan
öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
g) Tek ders sınavı, 20Temmuz 2014 tarihinde Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Samsun, Van illeri
ile KKTC/Lefkoşa ve cezaevinde olup, tek ders sınavına girebilecek
öğrenciler için bulundukları illerdeki cezaevlerinde gerçekleştirilecektir.
ğ) Yurtdışı programları için tek ders sınavı, 17.08.2014 tarihinde
Almanya/Köln,

Azerbaycan/Bakü,

Kosova/Priştine

ve

Makedonya/Üsküp’te gerçekleştirilecektir.

10-

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Staj
Yönergesinin ekte (EK-IV) belirtildiği şekilde kabulüne,

11-

Üniversitemiz Batı Avrupa Programları kapsamında Açıköğretim Fakültesi İlahiyat
Programının (Lisans) 2014-2015 öğretim yılından itibaren Fransa’da açılmasının
kabulüne,

Karar verildi.

