BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK ONUR LİSTESİ, DEKAN/MÜDÜR ONUR LİSTESİ UYGULAMA
ESASLARI
Kabul eden makam, tarih ve sayı : Senato, 06.09.2018 / 8
Ek ve değişiklikler
: Senato, 27.02.2020 / 2
Ek ve değişiklik kontrol tarihi
: …/……/……
1. Beykoz Üniversitesi’nde lisansüstü, lisans ve önlisans programlarında kayıtlı olan üstün başarılı
öğrenciler her yarıyıl sonunda o yarıyıldaki başarı durumlarına göre Rektörlük Onur Listesi’ne
(RECTOR’S HONOUR LIST), Dekan Onur Listesi’ne (DEAN’S HONOUR LIST), Lisansüstü
Programlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri Onur Listesi’ne (DIRECTOR’S HONOUR
LIST) seçilirler.
2. Rektörlük Onur Listesi’ne, Dekan Onur Listesi’ne, Lisansüstü Programlar, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulu Müdürleri Onur Listesi’ne seçilen öğrencilere (misafir ve okul uzatan öğrenciler hariç)
başarı belgesi verilir. Belge, takip eden yarıyılın en geç ilk yarısına kadar gerçekleştirilen bir törenle
takdim edilir. Belge alanların listesi üniversite web sayfasında duyurulur. İşyerinde Uygulama Eğitimi
dersinin alındığı yarıyılda ilgili programın öğrencileri o yarıyıl için değerlendirme dışı tutulur.
3. Rektörlük Onur Listesi üniversite genelinde olup seçim üniversitedeki tüm lisansüstü, lisans, önlisans ve
hazırlık programlarındaki öğrenciler arasından yapılır.
4. Rektörlük Onur Listesi’ne seçilebilmek için öğrencinin söz konusu yarıyılda;
1. Yarıyıl sonu not ortalamasının en az 3.80 olması,
2. Kayıtlı olduğu lisansüstü, lisans veya önlisans programında genel not ortalamasına katılan en az 24
AKTS kredilik derse kayıtlı olması ve bu derslerden başarılı olması,
3. Disiplin cezası almamış olması,
Hazırlık Programı öğrenciler için;
1. Hazırlık Programı derslerine aktif olarak katılması ve “devam durumunda” olması (kayıt
donduran öğrenciler hariç),
2. Hazırlık Programında Modül 1 (Güz) veya Modül 2 (Bahar)’de bulunduğu seviyeleri
başarıyla bitirmiş olması,
3. İlgili modül sonu not ortalamasının 100 üzerinden en az 95,33 olması (100 üzerinden verilen
notlar, YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)
4. Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
5. Dekan ve Müdür Onur Listesi ilgili lisansüstü programlar, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
düzeyinde olup seçim, ilgili lisansüstü programlar, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
öğrencileri arasından yapılır. Çift anadal yapan öğrenciler her iki anadalın Dekan ve Müdür Onur Listesi
için de dikkate alınır.
Dekan ve Müdür Onur Listesi’ne seçilebilmek için öğrencinin söz konusu yarıyılda;
1. Yarıyıl sonunda o yarıyıl not ortalamasının en az 3.60 olması
2. Kayıtlı olduğu lisansüstü, lisans veya önlisans programında genel not ortalamasına katılan en
az 24 AKTS kredilik derse kayıtlı olması ve bu derslerden başarılı olması,
3. Disiplin cezası almamış olması,
Hazırlık Programı öğrenciler için;
1. Hazırlık Programı derslerine aktif olarak katılması ve “devam durumunda” olması (kayıt donduran
öğrenciler hariç),
2. Hazırlık Programında Modül 1 (Güz) veya Modül 2 (Bahar)’de bulunduğu seviyeleri başarıyla
bitirmiş olması,
3. İlgili modül sonu not ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması,
4. Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
Yürürlük: Rektörlük Onur Listesi, Dekan ve Müdür Onur Listesi uygulaması 2018-2019 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Uygulama geriye doğru yapılmaz.

