NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DERSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin
ders dışı toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, öğrencilerin Üniversite
içinde ve dışında, Üniversitenin Kurumsal kimliğini öne çıkaracak, toplum ile
bütünleşmesi ve kamuoyunda tanınması amacıyla düzenlenen sosyal, bilimsel, kültürel,
sanatsal, sportif alanlardaki çalışmalara katılımlarının teşvik edilmesi ve
değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ön lisans ve
lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif
etkinlikler ile diğer çalışmalara katılımlarını teşvik etmeyi amaçlayan Bilimsel ve
Kültürel Etkinlikler dersinin değerlendirilmesi ve yürütülmesiyle ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 47. maddesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen:
a) Üniversite
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
b) Rektör
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,
d) Fakülte
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
e) Yüksekokul
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı
Yüksekokulları,
f) Meslek Yüksekokulu
: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı
Meslek Yüksekokullarını,
g) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler : Öğrencilerin ders dışı katıldıkları sosyal,
bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri,
h) AKTS
: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni,
i) Birim kurulu : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul kurulunu ifade
eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi
Tanım, Tespit, Uygulama ve Değerlendirme Esasları
Tanım
MADDE 5- (1) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak,
öğrencilerin Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin Kurumsal kimliğini öne
çıkaracak, toplum ile bütünleşmesi ve kamuoyunda tanınması amacıyla düzenlenen
sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlardaki çalışmalara katılımlarının teşvik
edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının değerlendirildiği bir seçmeli derstir.
(2) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesindeki
birimlerde uygulanır. Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi dışındaki birimlerde Bilimsel ve
Kültürel Etkinlikler dersinin uygulanıp uygulanmayacağı, kredileri ve uygulama esasları
ilgili birimin birim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler, seçmeli ders olarak bütün bölümlerde
eğitim öğretim planlarına III. ve IV. yarıyıllarda “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler-I” ve
“Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler-II” şeklinde olmak üzere yerleştirilir.
(4) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi 1 saat uygulama ve 1,2,3 veya 4
AKTS kredi olarak bölüm kurulunca belirlenir.
(5) 2017-2018 Güz Eğitim-öğretim döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden
itibaren, Öğrencinin mezun olabilmesi için “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler-I” ve
“Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler-II” derslerini alması ve başarılı olması gerekir.
Tespit
MADDE 6- Hangi etkinliklerin “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler” içerisinde
değerlendirileceği “Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu” tarafından
belirlenir.
Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu
MADDE 7- (1) Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu, Rektörün
görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığındaki 4(dört) öğretim üyesinden
oluşur.
(2) Üyeler 2(iki) yıllığına görevlendirilir ve görevi sona eren üye yeniden
görevlendirilebilir.
(3)

Rektör gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir.

(4) Komisyon, etkinliğin en az 10 (on) gün öncesinde Rektörlüğe yapılan
başvuru ya da komisyon üyelerinin bilgilendirmesiyle etkinliği değerlendirir.
(5) Değerlendirmede Üniversitenin bilimsel ve etik ilkeleri, öğrencilerin genel
gereksinimleri, tertip edilen etkinliğin özellikleri ve salon imkanları gibi hususlar dikkate
alınır.
(6) Bölümlerin kendi öğrencilerine dönük seminer,
faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmez.

sunum ve benzeri

Uygulama
MADDE 8- Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu tarafından Bilimsel
ve Kültürel Etkinlik olarak tespit edilen etkinlik;
• İcrasından en az 4(dört) gün önce etkinliği düzenleyenler tarafından Üniversite
Web sayfası, afiş ve duyurularla ilan edilmesi sağlanır.
• Etkinlik katılım takibi, Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca alt yapısı
oluşturulacak olan elektronik takip sistemiyle yürütülür.
• Katılımlar ilgili salon giriş ve çıkışlarında elektronik ortamda öğrenci kimliği
okutma ile kayıt altına alınır.
• Zaman belirlemesinde öğrencinin giriş ve çıkış saati esas alınır.
• Sadece giriş veya sadece çıkış kaydı bulunan katılımlar değerlendirmeye
alınmaz.
• Bilimsel ve Kültürel Etkinlik katılımı zamanının tespitinde elektronik takip
sistemi kayıtları esas alınır.
• Saatlerin çakışmaması şartıyla günlük 2 (iki) etkinlik esas alınır.
Öğrenciler, otomasyon sistemi üzerinden katıldıkları etkinlik sayı ve zaman bilgilerini takip
edebilirler.
Değerlendirme
MADDE 9- (1) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler, Akademik takvimde dersler için
belirtilen süre içerisinde olmalıdır.
(2) Başarı değerlendirmesinde zaman (Etkinliklerde geçirilen toplam saat ve
dakika) esas alınır.
• 00:00 – 05:59 arası
FF
• 06:00 – 06:59 arası
FD
• 07:00 – 07:59 arası
DD
• 08:00 – 08:59 arası
DC
• 09:00 – 09:59 arası
CC
• 10:00 – 10:59 arası
CB
• 11:00 – 11:59 arası
BB
• 12:00 – 12:59 arası
BA
• 13:00 ve sonrası
AA
olarak değerlendirilir.
(3) Bu ders için ara sınav, final ve bütünleme sınavı yapılmaz, değerlendirme bu
maddenin 3. fıkrasına göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 10- Bu yönerge 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu yönergeyi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

