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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR DERSLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu yönerge, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi müfredatında bulunan
zorunlu laboratuvar dersleri kapsamında yapılacak çalışmaların temel ilkelerini; planlama,
uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin usul ve esasları belirler.
Dayanak
MADDE 2 – Bu yönerge 27/07/2014 tarih ve 29073 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu yönergede geçen;
a) Dekanlık: Eczacılık Fakültesi Dekanlığını,
b) Laboratuvar Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı: Laboratuvar dersleri ile ilgili
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan, laboratuvar dersinin içeriğini hazırlayan ve
işleyişini planlayan alanında uzman öğretim elemanını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Laboratuvar Derslerinde Sorumlu Öğretim Elemanı
Laboratuvar Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı
MADDE 4 - Dekanlık tarafından görevlendirilen, laboratuvar derslerinin içeriğinden ve
işleyişinden sorumlu öğretim üyesi/öğretim görevlisi olup görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar dersleri uygulama planlarını (derslerin başlama-bitiş dönemleri, sınav
yüzdelikleri, sınav tarihleri, günlük ders programları vb.) yapmak ve Bölüm Başkanlığına
bildirmek,
b) Laboratuvar derslerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Öğrenci yoklamalarını Öğrenci Otomasyon Sistemine girmek,

d) Laboratuvar dersleri sınavlarını değerlendirmek ve ders notlarını Öğrenci Otomasyon
Sistemine girmek,
e) Laboratuvar dersleri için gerekli malzemelerin listesini hazırlayarak Bölüm Başkanlığı
üzerinden Dekanlığa bildirerek talep etmek,
f) Laboratuvar derslerinin yürütüleceği sınıf/laboratuvar ihtiyacını belirleyerek Bölüm
Başkanlığına bildirmek,
g) Dekanlık tarafından laboratuvar dersleriyle ilgili verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvar Derslerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Laboratuvar derslerinin zamanı, başarı notları ve devam zorunluluğu
MADDE 5 – Zorunlu laboratuvar derslerinin hangi yarıyılda yapılacağı, süresi ve bu
derslerde uygulanacak usul ve esaslar Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.
a) Öğrencilerin laboratuvar derslerinde en az %80 devam zorunluluğu vardır.
b) Bu derslere kayıt yaptıran ancak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci DS
(devamsızlık nedeni ile başarısız) notu ile değerlendirilir. Bu durumda öğrenci, söz konusu
dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar almak ve derse devam etmek zorundadır.
c) Bu derslere kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getiren ancak laboratuvar dersi
sorumlu öğretim elemanı tarafından ilgili dersin uygulamalarından başarısız bulunan öğrenci
UB (uygulamada başarısız) notu ile değerlendirilir ve dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme
sınavına giremez. Öğrenci dersin devam koşulunu da yerine getirmemiş kabul edilir. Bu
durumda öğrenci, söz konusu dersi/dersleri sonraki dönemlerde tekrar almak ve derse devam
etmek zorundadır.
d) Bu derslere kayıt yaptıran, devam koşulunu yerine getiren ve uygulamalarından başarılı
bulunan ancak dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavından FD veya FF notu alan bir
öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır. Bu durumda öğrenci, söz konusu dersi/dersleri
sonraki dönemlerde tekrar almak zorundadır ancak derse devam etmek zorunda değildir.
e) Bu derslere kayıt yaptıran, devam koşulunu yerine getiren, uygulamalarından başarılı
bulunan ve dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavından AA, BA, BB, CB veya CC
notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
f) Bu derslere kayıt yaptıran, devam koşulunu yerine getiren, uygulamalarından başarılı
bulunan ve dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavından DC veya DD notu alan bir
öğrenci mezun olma aşamasında 2,00 genel not ortalamasına erişmiş olmak koşuluyla o dersi
başarmış sayılır.

Diğer hususlar
MADDE 6 - Öğrenci, laboratuvar dersleri süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; laboratuvar dersi sorumlu öğretim elemanın belirlemiş
olduğu laboratuvar çalışma ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
Dekanlık, gerekli gördüğü durumlarda laboratuvar derslerinin amacına ve kurallarına uygun
yürütülmesi için izleme yapabilir veya laboratuvar derslerinin yürütüldüğü birimlerden işleyiş
hakkında bilgi alabilir.
Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu laboratuvar derslerini almayan veya alıp da
başarılı olamayan öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz.
Öğrencinin laboratuvar derslerine devam edebilmesi için kayıt yenileme tarihleri arasında
ders kaydını yaptırması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 7 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans
Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri esas alınır.
Yürürlük
MADDE 8 - Bu Yönerge, 2018–2019 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - Bu Yönergeyi Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

