
 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  

ÖN LİSANS VE LİSANS UYGULAMA DERSLERİ  

SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç  

MADDE 1- Kurum dışı alan uygulama dersleri, öğrencilerin sektörle buluşmalarını, alanlarıyla 

ilgili güncel uygulamaları yerinde görmelerini ve derslerde öğrendikleri teorik bilgileri mezun 

olmadan önce uygulamalarını sağlamayı amaçlar. 

Sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen ve ilan edilen uygulamalardan oluşan kurum içi 

laboratuvar uygulama dersleri, dersin öğretim elemanının ve/veya laboratuvar sorumlusunun 

gözetiminde öğrencilerin katılımını amaçlar. 

 

Kapsam  

MADDE 2- Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin yapacakları 

kurum içi/ kurum dışı alan uygulamalarının sınav ve değerlendirme esasları ile ilgili hükümleri 

kapsar.  

 

 

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine dayanır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum Dışı Alan Uygulamaları ile İlgili Esaslar 

 

Kurum Dışı Alan Uygulamalarının Kapsamı 

MADDE 4- Alan uygulamasının esası öğrencinin mezun olduğu zaman çalışabileceği tüzel 

veya kamu kurum/kuruluşlarıyla mezuniyet öncesi iletişim kurması, bireysel veya grup 

çalışmalarına katılması, çalıştığı yerde hasta, işveren ve iş arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim 

kurarak yaptığı tüm uygulamaları sorumlu öğretim elemanına raporlamasıdır.  

 

MADDE 5- Öğrencinin alanda yaptığı uygulamalar: 

1) Öğretim elemanı gözetimi altında yapılmayan uygulamalarda; 

Öğrenci kendi imkânları veya Kariyer Merkezi Direktörlüğü aracılığıyla belirlenen 

alanlarda uygulama yapar. Bu uygulamalarda, dersin değerlendirilmesi, öğrencinin sunduğu 

raporlara göre yapılır. Dersin değerlendirilmesinde öğretim elemanının yılsonunda yazılı 

ve/veya uygulamalı sınav yapması durumunda bu sınavın ağırlığı en fazla % 40’dır.  

Rapor hazırlanırken; 



a) Öğrenci hazırladığı raporu, haftalık olarak, uygulama yaptığı kurum sorumlusuna 

imzalatarak dersin öğretim elemanına en geç bir hafta içinde sunar.  

b) Öğrenci ders kayıt haftası ve vize haftası hariç toplamda en az 9, en fazla 12 rapor teslim 

eder. 

c) Öğrencinin sunacağı toplam raporların sayısına ve eksik raporların sayısına göre 

öğretim elemanı tarafından nasıl bir değerlendirme yapılacağı yarıyıl başında belirlenir 

ve ilan edilir. 

2) Öğretim elemanı gözetimi altında yapılan uygulamalarda; 

a) Öğretim elemanı yarıyıl başında hazırladığı izlencede (syllabus), uygulama ve 

değerlendirme sistemine ayrıntılı olarak yer verir.  

b) Öğretim elemanı öğrencinin performansını haftalık olarak değerlendirir ve ilan eder.  

c) Öğretim elemanı öğrencileri bireysel olarak sözlü ve/veya toplu olarak yazılı sınava tabi 

tutabilir. Bu sınavın ağırlığı % 60’dan fazla olamaz. 

d) Uygulama sınavlarında sorulan sorular ile öğrencinin bu sorulara verdiği cevaplar yazılı 

olarak, uygulamalar da kamera ile kayıt altına alınır. Hasta üzerinde yapılan 

uygulamalarda kamera kaydı yapılmaz.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum İçi Uygulamalar ile İlgili Esaslar 

Kurum İçi Uygulamaların Kapsamı 

MADDE 6- Kurum içi uygulamalar, dersin ilgili öğretim elemanının gözetiminde 

gerçekleştirilir.  

 

MADDE 7- Uygulama programı dönem başında öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve ilan 

edilir.  

 

MADDE 8- Dersin değerlendirilmesinde, uygulama notu ile yapılan sınav sonuçları dikkate 

alınır. 

 

MADDE 9- Uygulama sınavlarında sorulan sorular ile öğrencinin bu sorulara verdiği cevaplar 

yazılı olarak, uygulamalar da kamera ile kayıt altına alınır. Hasta üzerinde yapılan 

uygulamalarda kamera kaydı yapılmaz. 

 

MADDE 10- Bütün uygulamalarda öğrencinin devam zorunluluğu %80’dir. 

 

MADDE 11- Sınavlar, Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür.  

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük  

MADDE 12- Bu yönerge 28.05.2020 tarihli, 2020/21 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe 

girmiştir. 

MADDE 13- Bu yönergeyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


