BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN
SINIF BAŞARI SIRALAMASI SINIF BAŞARI BURSLARININ VERİLMESİNE DAİR
USUL VE KURALLAR
a) 2012-2013 Akademik Yılı ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf
içerisindeki başarı sıralaması Yaz dönemi sonunda belirlenir. Sınıf içi başarı sıralaması ile
ilgili bazı diğer detaylar “Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının başarı
sırasılama” yönergesinde yer almaktadır.
b) Bir öğrenci için bölüm/program başarı sıralaması dil hazırlık sınıfı hariç Meslek
Yüksek Okullarımız için ilk akademik yılın sonunda, lisans öğrencileri için ikinci
akademik yılın sonunda başlar. Bölüm/program başarı sıralaması aynı akademik yılda aynı
anadalda öğretime başlamış öğrenciler arasında aşağıdaki koşulları sağlayan ve en yüksek
Genel Not Ortalaması sıralamasına göre yapılır. Çift anadal ve yandal öğrencileri ilgili
anadal başarı sıralamasına dahil edilmezler, kendi anadallarında sıralamaya sokulur.
c) Öğrencilerin bölüm/program başarı sıralamasında ilk kayıt olduğu yıla göre işlem
görülür. Öğrencinin kayıt dondurması, erasmus gibi başka programa devam etmesi gibi
durumlarda da kayıt dondurulan yıl ve başka programda geçirilen sürelerde öğretim
süresine dahil edilir.
d) Bir bölüm altında birden fazla program varsa her program için başarı sıralaması ayrı
ayrı yapılır.
e) 2012-2013 Akademik Yılı ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler için 3.sınıf
başarı bursları (2. sınıftan 3. sınıfa geçiş yılında 3. sınıfı okurken verilecek başarı
bursu);
1- Hazırlık eğitimi hariç 4 (dört) yarıyıl okuyan ve 120 AKTS ve üzeri
tamamlayan ve Genel Not Ortalaması sıralamasına göre sınıf birincilerine %100, sınıf
ikincilerine %50 oranında karşılıksız öğretim bursu verilir.
2- Birinci koşulu sağlayan ve Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler
bu burstan yararlanır,
3- Irregular öğrencilerin bu burstan faydalanabilmesi için 3(üç) dönem sonunda
en az 90 AKTS tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının en az 3.00 olması gerekir,
4- Sınıf birincisi değerlendirilmesine aynı güz veya bahar yarıyılında öğretime
başlaması dikkate alınmadan aynı akademik yılda öğretime başlayan öğrenciler arasında
yapılır.

f)

Meslek Yüksekokulu ve SHMYO öğrencileri için; Hazırlık eğitimi hariç 2 yarıyıl

okuyan ve 60 AKTS ve üzeri tamamlayan ve Genel Not Ortalaması sıralamasına göre sınıf
birincilerine %100, sınıf ikincilerine %50 oranında karşılıksız öğretim bursu verilir.
Öğrencilerin bu burstan yaralanması için Genel Not Ortalaması en az 3.00 olması gerekir.
g) 2012-2013 Akademik Yılı ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrenciler için 4.sınıf
başarı bursları

(3. sınıftan 4. sınıfa geçiş yılında 4. sınıfı okurken verilecek başarı

bursu);
1- Hazırlık eğitimi hariç 6 (altı) yarıyıl okuyan ve 180 AKTS ve üzeri
tamamlayan ve Genel Not Ortalaması sıralamasına göre sınıf birincilerine %100,

sınıf

ikincilerine %50 oranında karşılıksız burs verilir.
2- Birinci koşulu sağlayan ve Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler
bu burstan yararlanır,
3- Irregular öğrencilerin bu burstan faydalanabilmesi için 5(beş) dönem
sonunda en az 150 AKTS tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının en az 3.00
olması gerekir,
4- Sınıf birincisi değerlendirilmesine aynı akademik yılın güz veya bahar
yarıyılında öğretime başlaması dikkate alınmadan aynı akademik yılda öğretime başlayan
öğrenciler arasında yapılır.
h) Öğretimi 4 yılı aşan birimler;
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi gibi eğitim-öğretimi 4 yılı aşan birimlerde başarı
sıralaması AKTS değeri

yıla bağlı olarak yukarıda verilen usule göre hesaplanır. Bu

öğrenciler de kendi programlarında öğretime başladıkları ikinci akademik yılın sonunda
değerlendirmeye alınırlar.
i)

2012-2013 Akademik Yılı ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerden;



Bölüm birincisinin %100 ÖSYM burslu olması durumunda 9 ay süre ile maddi destek

verilir. O

akademik yıl için ilk yüzbir (101) ile bin(1000) ÖSYM sıralaması ile

Üniversiteye giren öğrencilere verilen nakit maddi destek bursu verilir. Bu öğrencilere
bunun dışında başka destek veya olanak verilmez.


Bölüm birincisinin %50 ÖSYM burslu olması durumunda burs oranı %100’e

yükseltilir.


Bölüm ikincisinin % 100 ÖSYM burslu olması durumunda 9 ay süre ile maddi destek

verilir. O

akademik yıl için ilk yüzbir (101) ile bin(1000) ÖSYM sıralaması ile

Üniversiteye giren öğrencilere verilen nakit maddi destek bursunun yarısı verilir. Bu
öğrencilere bunun dışında başka destek veya olanak verilmez.



Bölüm ikincisinin %50 burslu olmaları durumunda burs oranı %75’e yükseltilir.

j)

Kurum içi veya kurum dışı Yatay Geçiş ve Dikey geçiş yapan öğrencilerin sıralamaya

alınabilmesi için en az bir tam akademik yıl değerlendirildiği programda okumuş olması ve
o yıl en az 60 AKTS'lik ders alması gerekmektedir. Bu durumda öğrenci intibak ettirildiği
sınıfla beraber değerlendirilmeye alınır. Bu öğrencilerin transfer ettiği ve Bahçeşehir
Üniversitesinde aldığı derslerin AKTS toplamı ve Genel Not ortalaması yukarıda belirtilen
şartları sağlaması gerekir.
k) Başarı bursu kazanan öğrencilerin karşılıksız öğretim bursları Akademik eğitimine
başladığı ve devam ettiği bölüm için geçerlidir. Başarı bursu hakkı elde ettiği yıl Kurum
içi Yatay geçiş yapma durumunda bu hakkını kaybeder.
l)

Normal öğretim süresini aşmış öğrenciler sınıf birinciliği veya ikinciliği için başarı

sıralamasına dahil edilmezler.
m) 7. yarıyılını doldurmuş öğrenciler sınıf birinciliği veya ikinciliği için başarı
sıralamasına alınmazlar.
n) Başarı bursu kazanan öğrenci, bursunu takip eden akademik yılda kullanmak
zorundadır. Kazanılan bursun ertelenmesi mümkün değildir.
o) Başarı bursu hak eden bir öğrenci takip eden yılda kayıt dondurması durumunda burs
hakkını kaybeder. Başka yıllara taşıyamaz. Öğrencinin başarı sıralamasına dahil edilmesi
için biten akademik yılda okula devam etmiş ve ders kaydı yaptırmış olması gerekir. Başarı
bursunu kullanabilmesi için takip eden yılda en az 12 kredilik ders kayıt yaptırması
gerekmektedir.
p) Bu kurallar erasmus, world exchange gibi programa giden öğrenciler için aynen
uygulanır.
q) Ana dalında 12 krediden az dersi kalan öğrenciler sınıf birinciliği veya ikinciliği
bursunu kullanamazlar.
r) Bölüm altında alt programları olan bölümlerin veya sadece program öğretimi olan
birimlerin başarı sıralaması her program için ayrı ayrı yapılır.
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