NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
DERECEYE GİREN MEZUNLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

1. Derecelendirme, her akademik yıl için 1 Ağustos tarihine kadar mezun olmuş
öğrenciler arasından bahar yarıyılı sonunda bilgi sistemine girilen notlar üzerinden
yapılır.
2. Mezuniyet töreninin bahar yarıyılı sınav sonuçları ilan edilmeden yapılması
durumunda, ilgili yılın güz dönemi sonundaki notlar dikkate alınarak oluşturulan
geçici liste kullanılır. Daha sonrakesin liste 1. Maddede belirtildiği şekilde oluşturulur.
3. Dereceye giren öğrencilere akademik birimler tarafından durumlarını açıklayıcı yazı
verilir. Üniversite çapında dereceye girenlerin yazıları Rektörlük tarafından verilir.
4. Başarı sıralaması genel not ortalamasına (GANO)göre yapılır.
5. Mezuniyet için gereken kredilerin üçte birinden fazlasını Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesinden almamış olan öğrenciler dereceye giremezler.
6. “KINAMA” cezasından daha ağır bir disiplin cezası alanlar dereceye giremezler.
7. 1 Ağustos tarihine kadar stajını tamamlamamış olan öğrenciler dereceye giremezler.
8. Mezun olma durumunda olan öğrenciler GANO’ ya göre (virgülden sonra iki basamak
hassasiyet ile) yüksekten düşüğe göre akademik birim bazında sıralanır. Aynı sıralama
mezuniyet derecesine göre (Lisans ve Ön lisans) de Üniversite düzeyinde yapılır.
9. Yapılan sıralama sonunda normal öğretim süresi içinde veya daha kısa sürede mezun
olanlar içinden
a. Her bir akademik birimde ilk üçe girenler ve
b. Lisans ve ön lisans programları düzeyinde Üniversite genelinde ilk üçe
girenlertespit edilirler.
10.Akademik birimler düzeyinde ilk üçe girenlerin listesi ilgili akademik birim tarafından,
Üniversite düzeyinde derece girenlerin listesi ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanır.
11.GANO’ya göre yapılan sıralamada eşitlik olması durumunda ilgili derece bu öğrenciler
arasında paylaştırılır.
12.Üniversitemize gelen özel öğrenciler ve değişim programı öğrencileri başarı
sıralamasına dahil edilmez.
13.Dereceler verildikten sonra maddi bir hata yapıldığı ortaya çıkarsa verilen dereceler
geri alınmaz, derece sıralamasına giren öğrencilere ise durumlarını açıklayıcı bir yazı
verilir.
14.Kayıt olduktan sonra öğrencilerin bağlı oldukları akademik birim değişmiş ise,
öğrenciler hangi akademik birimde yarıyıl bazında daha fazla eğitim görmüşlerse o
akademik birimin içinde değerlendirilirler. Eşitlik halinde ilk kayıt oldukları akademik
birimde değerlendirilirler.

