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GÖREVİN KISA TANIMI: Mezuniyet komisyonu; ilgili Mevzuat çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemini
başarıyla tamamlayan ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin, kontrol amaçlı not durum belgelerini eğitimöğretim planlarıyla karşılaştırarak incelemek ve eğitim-öğretim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin
mezuniyetine karar vermektir.
İntibak Komisyonu; Üniversite Senatosunun belirlediği kriterler kapsamında yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana
dal ve ders muafiyetleri ile ilgili bölüm uygulama esaslarını en iyi düzeye çıkarabilmek için faaliyet gösteren
bir komisyondur.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Mezuniyet Komisyonu:
1. Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tanımlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum
belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek.
2. Mezun durumundaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek.
3. Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun
listelerinin, eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını
kontrol etmek.
4. Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını
kontrol etmek.
5. Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıllardaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin
mezun edilmesiyle ilgili karar almak.
6. Bölüm Mezuniyet Komisyonu Dekana karşı sorumludur.
İntibak Komisyonu:
1. Yatay ve Dikey geçişler ile ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturmak ve uygulamak,
2. Kurumlar arası ve kurum içi geçiş/çift ana dal yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders
muafiyetlerini düzenlemek,
3. Diğer yükseköğretim kurumundaki eşdeğer derslerin bölümümüzdeki karşılıklarını belirlemek ve
intibakları uygun görülenlerin not dönüşümlerini yapmak,
4. Yatay, dikey geçiş vb. yapan öğrencilerin intibakları ile ilgili dosyaları incelemek ve çıkan sonuçları
ilgililere sunmak,
5. Af ile gelen öğrencilerin; Senato kararları doğrultusunda intibak kriterlerini belirlemek ve
gerçekleştirmek.
6. Bölüm İntibak Komisyonu Dekana karşı sorumludur.
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