AMASYA ÜNİVERSİTESİ
DERECEYE GİREN MEZUNLARIN
TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi önlisans ve lisans
programlarında kayıtlı öğrencilerin veya mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve
verilecek belgelerle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıtlı
öğrenciler ile mezunların başarı sıralamalarına ilişkin koşulları ve verilecek belgelerle ilgili
hükümleri kapsar.
Mezunlar içerisindeki sıralama
MADDE 3- (1) Sıralama, mezuniyet ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre ve ilk üç
derece için bölüm/program, fakülte ve üniversite bazında yapılır. Lisansüstü öğrencileri için
sıralama yapılmaz.
Mezunların sıralamasında aranacak genel şartlar
MADDE 4 – (1) Öğrencilerin mezuniyet başarı sırasında (yasal mazeret hariç) aşağıda
belirtilen koşullar aranır:
a) Öğreniminin ön lisans programlarında en az iki yarıyılını (1 yıl), lisans programlarında
en az 4 yarıyılını (2 yıl), ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında
tamamlamak,
b) Ön lisans ve lisans programlarından normal öğrenim süresi içerisinde mezun olmak,
c) Staj hariç final sınav tarihinin son gününe kadar tüm derslerden başarılı olmak.
ç) Bahar yarıyılı final sınavlarının bitiminde hesaplanan ortalamaya göre mezuniyet hakkı
kazanmış olmak,
d) Uyarma ve kınama cezası hariç, disiplin cezası almamış olmak,
Dereceye giren öğrencilerin tespiti
MADDE 5 – (1) Dereceye girenlerin tespiti Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları
tarafından yapılır.
Birden fazla öğrencinin dereceye girmesi
MADDE 6 – (1) Dereceye girenlerden, aynı ağırlıklı genel not ortalamasını paylaşanlar, aynı
derece ile listeye alınırlar. (Birden fazla, birinci, ikinci, üçüncü olabilir.)
Dereceye giren mezun öğrencilerin ilanı
MADDE 7- (1) Liste web sayfasında duyurular başlığı altında duyurulur.
Dereceye giren mezun öğrencilerin ödülleri
MADDE 8- (1) Her öğretim yılının ilk üç derecesi, ilgili eğitim-öğretim yılının bahar
yarıyılı sınavlarından sonra hesaplanan AGNO’ya göre belirlenerek ilan edilir, ödülleri doğrudan,
mümkün olmazsa posta ile kendilerine ulaştırılır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu yönerge Amasya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Üniversitemiz Senatosunun 12/12/2013 tarihli ve 2013/176 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

