
 
 
 
 

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  

ONUR PROGRAMLARI USUL VE ESASLARI 
 

Onur Programı: 

Onur Programı, Üniversitemizin eğitim ve öğretim sürecinde üstün başarı gösteren lisans 

öğrencilerinin kendilerini akademik, sosyal ve bilimsel yönden geliştirmeleri ve daha donanımlı 

hale gelmelerini sağlayabilmek amacıyla uzun süreli eğitimler ile dönemsel projelerin 

planlandığı ve yürütüldüğü ayrıcalıklı bir programdır. 

Onur Programının Amacı: 

Üniversitemizin eğitim ve öğretim sürecinde üstün başarı gösteren öğrencilerin kendilerini 

bilimsel açıdan geliştirmeye yönelik bireysel yetenek ve ihtiyaçları dikkate alınarak daha ileri 

seviyede kaliteli eğitim ve rehberlik almalarının sağlanması, 

Farklı fakültelerden başarılı öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları ve multidisipliner bir ortamda 

daha geniş perspektif sahibi ve üretken hale gelmelerinin sağlanması, 

Kendi alanlarında marka olmuş akademik personellerimizin programa katılmaya hak kazanan 

öğrencilere akademik birikimleri ile birlikte mesleki tecrübelerini aktarmaya çalışarak; onlara 

uygulamalı rehberlik yapılması. 

Onur Programı Dersleri: 

Onur programına kabul edilen öğrencilere verilecek dersler 4 dönemlik olarak seçmeli ders 

kapsamında açılarak planlanır. Derslerde verilecek eğitimler 14 haftalık izlenceye göre 

belirlenir.  

Onur Programına Öğrenci Kabulü: 

Onur programına kabul edilecek öğrenciler ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan 

lisans öğrencileri arasından ilgili fakültenin önerisi ve Onur Programı Komisyonu’nun uygun 

görmesi ile seçilirler. Başvurular 5. yarılın başında ilan edilen tarihlerde yapılır. 

Çift ana dal yapan öğrenciler not ortalamaları 3.50’den yüksek olmak koşuluyla her iki ana dal 

için de onur öğrencisi olabilir. İsterse bunlardan sadece birini de tercih edebilir. Sadece bir ana 

dal için not ortalaması 3.50’nin üzerinde olanlar ise sadece bu dal için onur öğrencisi 

olabilirler.   

Fakülte Dekanları ve Merkez Müdürleri 3,00 dan düşük olmamak şartıyla uygun not 

ortalamasına sahip olmayan ancak ilgisi ve yeteneği ile gelecek vaat eden veya dikkat çeken 

sıra dışı öğrencileri değerlendirilmek üzere Onur Programı Komisyonu’na önerebilirler. 

 



Onur Programı Kontenjanı: 

Her eğitim-öğretim yılında en fazla 20 öğrenci olacak şekilde farklı fakültelerden 

multidisipliner bir gurup oluşturacak şekilde belirlenir. Fakülte dekanlarından önerilen, uygun 

not ortalamasına sahip olmayan, en fazla 2 öğrenci sisteme dahil edilebilir. Böylece her bir 

eğitim-öğretim yılında en fazla 22 öğrenci onur programına dahil olabilir. Bu şekilde seçilen 

bir öğrenci sadece bir ana dal için onur öğrencisi olabilir. 

Onur Programı Sertifikası: 

Onur programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Onur programında edindikleri vizyon ve 

donanım ile mezuniyet sonrası hayata bir adım önde başlamaları için Diploma Eki Şeklinde 

Onur Programı Sertifikası verilecektir. 

Onur Programı Kadrosu: 

Onur programı yönetim kadrosu Rektör tarafından belirlenecek bir koordinatör yönetiminde 

fakültelerden en az bir araştırma görevlisi belirlenmek suretiyle oluşturulur. Değerlendirme 

komisyonu yine Rektör tarafından tüm fakültelerden temsilci düzeyinde seçilerek 

belirlenir. Onur Programı Kadrosu oluşturulurken, Üsküdar Üniversitesi Faaliyet Takip Sistemi 

(FTS) kayıtlarına göre ilgili fakülte veya bölümlerin en yüksek performansa sahip elemanları 

dikkate alınır. 

Onur Programından İlişik Kesilme: 

Programın gereği olan faaliyetleri yeterince takip etmeyen, onur programına seçildikten sonra 

derslere olan ilgisi azalan, notlarında düşüş yaşanan, etik konularda duyarlılık göstermeyen ve 

herhangi bir nedenle disiplin cezası alan öğrencilerin durumu Onur Programı Komisyonu 

tarafından değerlendirilerek programdan çıkarılabilir. Bu koşullar öğrencilere programa 

başlamadan önce anlatılır, yazılı olarak sunulur ve öğrenci tarafından imzalanır. 

Yürürlük Tarihi: 14.05.2020 tarihli ve 2020/19 sayılı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

 


