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KURULUŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu 01 eylül 2015 tarih ve 6 sayılı senato kararı
ile kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümüne bağlı Mimari Dekoratif
Sanatlar Programı 2015-2016eğitim öğretim yılında ön lisans normal örgün öğretim eğitimine başlamıştır.
Eğitim dili Türkçedir.
KAZANILAN YETERLİK
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden
en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Mimari Dekoratif Sanatlar alanında ön lisans diploması
verilir.
YETERLİLİK DÜZEYİ
Ön Lisans
KABUL KAYIT ŞARTLARI
Meslek liselerinin seramik, el sanatları, güzel sanatlar liselerinden mezun olanlar, Mimari dekoratif sanatlar ön
lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri
dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık
kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre
yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına
(YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-4” puanı almaları gerekir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI
Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu
nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış
değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik
dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını
düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders
programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLAR
Mimari Dekoratif Sanatlar alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması
gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not
ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

PROGRAM PROFİLİ
Binaların, konak, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak onarım çalışmalarında,
yüzey süsleme, duvar süsleme, taş işleme, dekoratif tasarım uygulamaları, seramik, çini, cam gibi yüzey süsleme
ve dekoratif vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları
ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen dört yarı yıllık bir
yükseköğretim programıdır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Binaların, konak, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak onarım çalışmalarında,
yüzey süsleme, duvar süsleme, taş işleme, dekoratif tasarım uygulamaları, seramik, çini, cam gibi yüzey süsleme
ve dekoratif vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları
ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak nitelikli elemanlar olarak istihdam edilebilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans
programlarında öğrenim görebilirler.
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise; derslerin en
az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar
sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl
sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu
sınavlarından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından
birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başaralı notlardır. Öğrencinin DC veya DD
notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden
en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim)
tamamlamak gerekmektedir.
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam Zamanlı
BÖLÜM OLANAKLARI
Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Programımızda dersler 25
kişi kapasiteli 4 Atölye,Bilgisayar Laboratuvarı ile dersliklerde yürütülmektedir.
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Mimari Dekoratif
Sanatlar Programı Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 AVANOS / NEVŞEHİR l Tel: 0 (384) 511 56
76 Faks: 0 (384) 511 56 77 Program Koordinatörü : Öğr. Gör. Bahadır Cem ERDEM
Tel: 0 (384) 511 56 76
e-postabahadirerdem@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Bahadır Cem ERDEM

