GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK FAALİYETLERİNİN
BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi önlisans ve lisans
öğrencilerinin hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere üniversitede öğrenim gördükleri süre
içerisinde katıldıkları veya gerçekleştirdikleri ders dışı Bilimsel ve Kültürel etkinliklerin
diploma ekinde belgelendirilmesi ile ilgili uygulanacak esasları belirlemektir.
(2) Bu yönerge; öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttükleri
faaliyetlerin, bilimsel toplantılara, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımlarının ve öğrenci
toplulukları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin belgelendirilmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni,
b) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
c) İlgili birim:
Üniversite bünyesindeki fakülte/yüksekokulunu veya Daire
Başkanlığını,
ç) Sosyal Sorumluluk Projesi: Toplum yararının gözetildiği her türlü proje çalışmasını,
d) Bilimsel Toplantı: Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen seminer, konferans, panel,
sempozyum, kongre, çalıştayları,
e) Sosyal aktivite: Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sinema, tiyatro, konser, opera,
bale, sergi, müze gezisi, spor müsabakaları vb. kapsamında gerçekleştirilen aktiviteleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Belgelendirmeye İlişkin Esaslar
MADDE 4- (1) “Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Sertifikası” öğrencilerin Üniversite
öğrenimleri boyunca bu yönergede belirlenen sayıda ve çerçevede ders dışı faaliyetlere aktif
katılım sağladıklarını gösterir belgedir.
(3) “Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Sertifikası” diploma ekinde Alınan Dersler
bölümünün altında “Diğer Aktiviteler” başlığı altında gösterilir ve diploma ekiyle birlikte
ücretsiz olarak öğrenciye verilir.
(4) “Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Sertifikası”nı alabilmek için gerekli olan ders dışı
bilimsel ve kültürel faaliyetlerin kredi karşılığı yoktur.
“Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Sertifikası”nın verilmesine ilişkin esaslar
MADDE 5 - (1)“ Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Sertifikası” öğrencilerin öğrenim
süreleri boyunca katıldıkları ders dışı faaliyetler neticesinde bilimsel, sosyal ve kültürel
aktiviteleri istenen düzeyde gerçekleştirdiğini gösterir belgedir.

(2) Sertifika için gereklilikler:
Öğrenim süreleri boyunca Önlisans öğrencileri 4, lisans öğrencileri 10 bilimsel toplantı
ya da sosyal-kültürel aktiviteye katılmak.
(3) Gerçekleştirilen ders dışı faaliyetlerin takibi öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu yönerge hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

