Harf Notu DC Olan Derslerin Değerlendirilmesi

20 Kasım 2011 tarih ve 28118 sayılı resmi gazetede yayınlana ” Kastamonu Üniversitesi Eğitimöğretim ve sınav yönetmeliği” nin 27. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak
olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe
önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak
kriterleri, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
(2) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için,
yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan FF notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı
puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da
dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf
notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu
karşılıkları FF olarak belirlenebilir.
(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanır:
a)
PUAN
NOT
KATSAYI
90-100
AA
4.0
85-89
BA
3.5
70-84
BB
3.0
65-69
CB
2.5
60-64
CC
2.0
55-59
DC
1.5
50-54
DD
1.0
40-49
FD
0.5
0-39
FF
0.0
b) Ayrıca harf notlarının ifadeleri şunlardır:
1) B: Kredisiz dersler için başarılı.
2) K: Kredisiz dersler için kalır.
3) D: Devamsız.
4) G: Girmedi.
5) M: Muaf.
6) S: Süren çalışma.
7) E: Eksik olarak tanımlanır. Ayrıca, takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF’ye
dönüştürülür.

c) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler
o yarıyıl sonuna kadar DC notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu
sonuç, DC+ olarak ifade edilir.
ç) B ve K notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
d) M notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye
kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca
tanınan dersler için verilir. M notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Bu madde gereğince öğrencilerimizin DC almış olduğu derslerden başarılı
kabul edilmesi için dönem ortalamasının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir.
Ayrıca her dönem kendi içinde değerlendirilecektir.

