T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Toplantı Sayısı: 20

Toplantı Tarihi : 20/05/2016

Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 20/05/2016 Perşembe günü, saat 12:00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Dekan
GÜNDEM:
1. Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Fatma ITIR BİNGÖL’ün
14-18 Haziran 2016 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova şehrinde gerçekleştirilecek
olan “6ᵗ ͪ Annual International Conference on Comparative Law” adlı konferansta
tebliğ/bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
2. Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. İkbal AKSULU tarafından
yürütülen ISL 4034 Küresel Pazarlama dersinin 14 Nisan 2016 Perşembe günü A-4
amfisinde yapılan ara sınavı sonucunda, 2008472234 numaralı Yiğit YÜNCÜ ve
2010472152 numaralı Sinem SEVİNÇ’in yoklama listesinde isim, numara ve
imzalarının bulunmasına rağmen, sınav kağıtlarının bulunamaması hakkında Prof.Dr.
İkbal AKSULU’nun 18/05/2016 tarihli dilekçesi.
3. Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 3.fıkrasında
yer alan “....Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün
derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20.maddesinin
1.fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders
sınavı açılır. Ancak başarısız olduğu dersten AA alması halinde bile genel not
ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler.
Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü
doğrultusunda 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılı (yaz okulu) sınav sonuçları
itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki
öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav
takviminin belirlenmesi.
4. Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 3.fıkrasında
yer alan “....Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün
derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20.maddesinin
1.fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders
sınavı açılır. Ancak başarısız olduğu dersten AA alması halinde bile genel not
ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler.
Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü
doğrultusunda 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları
itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki
öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav
takviminin belirlenmesi konusu.
5. Gündem dışı gelen evrak.

