T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ *

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesinde verilen lisans düzeyindeki eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 08 Şubat 2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) : Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,
b) Danışman
: Öğrencilerin, eğitim ve öğretim sorunlarıyla ilgilenmek
üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekan

: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte

: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini,

e) MEBİS

: Medipol Eğitim Bilgi Sistemi

f) Yönetim Kurulu

: Fakülte Yönetim Kurulunu

ifade eder.
Eğitim Öğretim Süresi
MADDE 4 - (1) Fakültenin bütün bölümlerinde eğitim ve öğretim süresi sekiz yarıyıldır.
Ders Alma, Derse Devam ve Sınavlara Katılabilme
MADDE 5 - (1) Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin programında öngörülen tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak, herhangi bir ders, eşdeğer dersin verildiği birimlerden de alınabilir. Öğrenciler, derse devam koşullarını yerine getirmeyi engelleyemeyecek şekilde çakışan
derslere de kayıt yaptırabilir. Bu koşul, tekrar edilen dersler için de geçerlidir.
(2) Herhangi bir derse devam koşulunu yerine getirdikleri halde, başarısızlıkları nedeniyle kalan öğrenciler için tekrar alacakları derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrenciler de çakışan derslere kayıt yaptırabilirler.
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(3) Derslere devam konusunda, İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. fıkrası olan “... devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi, ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu, teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den
fazla olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o
dersin genel sınavına alınmaz.” hükmü uygulanır.
(4) Öğrencilerin devamsızlıktan dolayı genel sınava girememesi durumunda, öğretim
elemanının derse devam çizelgesi kayıtları esas alınır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme
hakkını kaybeden öğrencilerin devam durumu, dersin genel sınavından önce, ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından MEBİS üzerinde işlenir. Uzaktan eğitim sistemi ile verilecek
derslerde, derslere devam zorunlu değildir.
(5) Ders seçimi yapacak öğrencinin genel ağırlıklı not ortalaması 2.27’ nin (60/100)
altındaysa 30 AKTS’ye kadar; Genel ağırlıklı not ortalaması 2.27 den büyük ve 3.13’ten
(80/100) küçükse 36 AKTS’ye kadar; 3,13 ve üstü ise 42 AKTS’ye kadar ders alabilir.Çift
anadal ve Yandal Programı öğrencileri genel ağırlıklı not ortalama’larına bakılmaksızın her iki
programdan 48 AKTS’ye kadar ders alabilir. Çeşitli sebeplerle bir öğrenci kendi sınırının üzerinde ders almak isterse ve öğrencinin danışmanı da bu isteği uygun görürse söz konusu talep
Fakülte Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek karar bağlanır.
Sınavlar
MADDE 6 – (1) Sınavlar: Ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya ilgili dersin
öğretim elemanının belirleyeceği yöntemlerle yapılabilir. Sınav tarihleri, İstanbul Medipol Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak ilgili birimce sınavlardan en az bir hafta önce
ilân edilir. Sınava girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan SIFIR (0) almış
sayılır. Sınava mazeretli olarak girmeyen öğrencilerin durumlarıyla ilgili olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulamaları Yönergesi esasları dikkate alınır.
Gerekli hallerde yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
a) Ara sınav: Her yarıyıl, her bir ders için en az bir kere yapılan sınavdır. Kısa sınav,
sunum, dosya, proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine
geçebilir. Birden fazla yapılacak ara sınav uygulamalarında, not hesaplaması, ilgili öğretim
elemanının belirleyeceği yüzde ağırlıklarına göre yapılabilir.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.
Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, genel sınava girerler.
(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, Üniversite Senato’ sunun
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02/05/2017 tarih ve 2017/16-03 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans programlarında sınav evraklarının muhafazası ile ilgili esaslara göre saklanır.
(3) Bütünleme, mazeret, tek ders ve muafiyet sınavlarında İstanbul Medipol Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.
Ders Geçme, Ders Başarı Notu ve Mezuniyet
MADDE 7 - (1) Eğitim ve öğretim, ders geçme esasına göre yürütülür.
(2) Kayıtlı olduğu program için gerekli olan en az 240 AKTS’yi tamamlayan, programdan aldığı tüm derslerden başarılı olan ve varsa diğer koşulları sağlayan öğrenci mezuniyet
hakkı elde eder.
(3) Psikoloji Programlarındaki bir öğrencinin, mezuniyet için gereken 240 AKTS kredisinin en az 180 AKTS kredisini kayıtlı olduğu programın zorunlu ve programa bağlı seçmeli
derslerinden biriktirmiş olması gerekir.
(4) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınav ve genel sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. (Değişiklik:Üniversite Senatosu’nun 15.11.2016 tarihli ve 2016/22-03 sayılı kararı) Başarı notunun hesaplanmasında ara sınavı notunun ağırlığı % 40, genel sınav notunun ağırlığı %60’tır.
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için;
a) Genel sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) olması,
b) Ders başarı notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.
(5) Kayıtlı olduğu programı tamamlayan, disiplin cezası almamış ve Genel Ağırlıklı Not
Ortalaması 3,13 ve üzeri olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,55 ve üzeri olan öğrenciler yüksek
onur öğrencisi sayılır.
Derslerin Kredi-Not Transferleri ve Eşdeğerlikler
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ders transferi ve eşdeğerlilikler için, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Dışından Alınan Derslerin Kredi-Not Transferlerinde Eşdeğerliklere İlişkin
Yönerge’sinin dördüncü maddesi ikinci fıkrasında yer aldığı şekliyle, üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar birimine dilekçeyle başvurmaları gerekir. Muafiyet istekleri, ilgili dersi veren öğretim elemanının da görüşü
alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Çift Anadal Yandal Programı
MADDE 9 – (1) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Medipol Üniversitesi
Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde çift anadal ve yandal
programlarına başvurabilirler.
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(2) Çift anadal ve yandal işlemlerini koordine etmek ve öğrencilere danışmanlık yapmak
üzere her bölümden en az bir öğretim elemanı, ilgili bölüm başkanının önerisi ve dekanın onayı
ile koordinatör olarak atanır.
Bütünleşik Yüksek Lisans Programı
MADDE 10 – (1) Fakültenin öğrencileri, İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Bütünleşik Yüksek Lisans programına başvurabilirler.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve ilgili kurul kararları ile diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Staj ve benzeri uygulamalar için, bu yönetmeliğe ve ilgili mevzuata atfen hazırlanacak yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 12 – (1) İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu’nun 08.07.2014 tarihli ve
2014/22-01 sayılı kararıyla kabul edilen Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dekan yürütür.
*Üniversite Senatosu’nun 03/04/2018 tarih ve 2018/14-02 sayılı kararı ile kabul edildi.

4

