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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER DERSİ UYGULAMA ESASLARI 

 

- Üniversite içinde yapılacak etkinliklere kiosklardan otomatik olarak kayıt alınacak olup, 

etkinlik başlarken ve biterken öğrencilerin kartlarını okutmaları gerekmektedir. 30 

dakikayı geçmeyen etkinlik katılımları geçerli olmayacaktır.  

- Hangi etkinliklerin “Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler” içerisinde değerlendirileceği 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler Dersi 

Yönergesi gereğince “Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Tespit Komisyonu” tarafından 

belirlenir ve Üniversitemiz ana sayfasındaki “Etkinlikler” kısmında yayınlanır. 

- Saatlerin çakışmaması şartıyla günlük en fazla 2 etkinlik esas alınır. 

- Her etkinlik katılımı en fazla 2 saat olarak değerlendirilir. 

- Sadece giriş veya sadece çıkış kaydı bulunan katılımlar değerlendirmeye alınmaz. 

- Kütüphane puanlarının girişleri kütüphane banko görevlileri tarafından yapılacaktır. 

- Müze gezilerinde farklı yerlerden alınan giriş biletleri geçerli olacaktır. Her müze gezisi 

1 saat olarak dikkate alınacaktır. 

- Her Sinema 1 saat olarak dikkate alınacaktır.  

- Zorunlu etkinlikleri tamamlamayan öğrencilere; eğer 6 saat ve daha fazla etkinliklere 

katılmışlarsa FD notu, 6 saatten az katılmışsa FF notu verilir. 

- Akademik takvimde dersler için belirtilen süre içerisinde etkinliklere katılım yapılır. 

- Bu ders için ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz. Tek ders sınavı 

ile azami süresini dolduran öğrenciler için yapılan sınavlar ise ödev veya proje olarak 

uygulanır. 

- Not girişi yapılırken sistem.nevsehir.edu.tr adresindeki bilgi sisteminde belirtilen 

toplam saat, ondalık kısımlar dikkate alınmadan girişi yapılır. Zorunlu etkinliklerini 

tamamlamayan öğrencilerden 6 saat ve daha fazla etkinliklere katılanlara 6 saat, daha 

az katılanlara ise katıldığı saat miktarı girilir.  

- Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin 12. Maddesi 

kapsamında işletmede mesleki eğitim modeline göre eğitim alan öğrenciler için 

işletmede mesleki uygulama yaptıkları dönem için etkinlik sınırlamaları 2 katı olarak 

uygulanır. 

 

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Dersi İçin Etkinlik Sınırlamaları 

 

Müze   = En az 1, en fazla 3 katılım (Zorunlu) 

Kütüphane  = En az 1, en fazla 3 katılım (Zorunlu) 

Sinema  = En fazla 2 katılım 

Tiyatro   = En fazla 2 katılım 

Spor Müsabakaları = En fazla 2 katılım 

Sergi   = En fazla 2 katılım 
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Başarı değerlendirmesinde toplam zaman (Etkinliklerde geçirilen toplam saat ve dakika) esas 

alınır.  

• 00:00 – 05:59 arası FF  

• 06:00 – 06:59 arası FD  

• 07:00 – 07:59 arası DD  

• 08:00 – 08:59 arası DC 

• 09:00 – 09:59 arası CC  

• 10:00 – 10:59 arası CB  

• 11:00 – 11:59 arası BB  

• 12:00 – 12:59 arası BA  

• 13:00 ve sonrası AA olarak değerlendirilir. 
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