T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi’nde verilen lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 02.03.2020 t arih ve 31056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Fakülte: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesini,
b) Kurul: Fakülte Kurulunu,
c) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Öğrenim Süresi
MADDE 4- (1) Fakültenin bütün bölümlerinde eğitim-öğretim süresi 8 yarıyıldır. Kayıtlı olduğu
programı başarı ile tamamlayan öğrencilere kendi bölümüyle ilgili lisans diploması verilir.
Derse Devam ve Sınavlara Katılabilme
MADDE 5- (1) Uzaktan eğitim sistemi ile verilecek dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve
uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal saatlerin yüzde otuzundan, uygulama saatlerinin
yüzde yirmisinden fazlasına katılmayan bir öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz.
Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden
en az bir hafta önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilân edilerek idareye bilgi
verilir.
Sınavlar
MADDE 6- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret
sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak
yapılabilir. İlgili birimce uygun görülen sınav tarihleri sınavlardan en az bir hafta önce ilân edilir.
Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır.
Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar
günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek
diğer belgeleri, yanlarında bulundurmak zorundadırlar; aksi takdirde, sınavları geçersiz sayılır.
Bir öğrencinin, koşullarını yerine getirmediği bir sınava girmesi durumunda, aldığı not, ilân
edilmiş olsa da geçersiz sayılır. Yazılı sınav belgeleri, en az iki yıl saklanır.
(3) Fakültede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yürütülür. Ön koşullu derslerin
alınabilmesi için koşulun yerine getirilmesi şarttır. Kayıtlı olduğu program için gerekli olan krediyi
tamamlayarak tüm derslerden başarılı olmak kaydıyla GANO 4.00 üzerinden 2.27 olan öğrenci
mezuniyet hakkı elde eder.
(4) Ders başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notunun ağırlığı %40, genel sınav notunun
ağırlığı %60’tır. Birden fazla ara sınav veya ara sınav yerine geçen proje, ödev, sunum gibi
değerlendirmeler yapıldığında bunlardan alınan notların ortalaması alınır. Öğrencinin o dersten
başarılı sayılması için ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması
gerekir. Ancak genel sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması
zorunludur. Ders başarı notunun hesaplanması ve başarı durumunun değerlendirilmesinde
“Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri
geçerlidir.
(5) Yazılı veya maddi olarak gösterilme ve saklanma imkanı bulunmayan sözlü sınav, uygulama
sınavı ve benzeri sınavlar en az iki öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve sorular ve
cevaplar tutanak ile kayıt altına alınır.
(6) Staj uygulamalarının her biri ayrı bir ders olarak değerlendirilir. Staj uygulama ve
değerlendirme esasları ilgili kurullar tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönerge Ankara Medipol Üniversitesi Senatosu kararıyla kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 8- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Ankara Medipol Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümleri İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
tarafından uygulanır.

* Üniversite Senatosu’nun 30/10/2019 tarih ve 2019/04-01 sayılı kararıyla kabul edildi.

