T.C.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ZİRVE BAŞARI ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zirve Başarı
Ödülleri”nin amacı; lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler arasında kredili derslerini ve
seminerlerini üstün başarıyla tamamlayan öğrencilere ödül vererek tez dönemi öncesinde
akademik çalışmalara öğrencileri teşvik etmek ve öğrencilerde farkındalık uyandırmaktır. Bu
amaçla, söz konusu ödül ile ilgili düzenlemeler, bu usul ve esaslarda tanımlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- (1)Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 19/e maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Ödüllendirme ilkeleri
Madde 3- (1)Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı ve ders dönemini tamamlayan yüksek
lisans ve doktora öğrencileri arasından not ortalaması en yüksek olan öğrencilere ayrı ayrı
“Zirve Başarı Ödülleri” verilir. Buna göre ödül verilecek kategoriler şunlardır:
a)Fen Bilimleri,
b)Eğitim Bilimleri,
c)Sosyal Bilimler,
d)Güzel Sanatlar,
e)Spor Bilimleri.
(2) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı ve ders dönemini tamamlayan yüksek lisans ve
doktora öğrencileri arasından not ortalaması en yüksek olan Uluslararası öğrencilere ayrı ayrı
“Zirve Başarı Ödülleri” verilir.
(3)Akademik takvimde yer alan tüm sınavların açıklanmasından sonra not ortalamasına göre
en başarılı öğrenciler tespit edilir ve ödül kazanan öğrenciler enstitü müdürlüğünün belirlediği
tarihte ilan edilir.
(4)En başarılı öğrencilerin tespitinde aşağıdaki ölçütlere göre seçim yapılır:
a)Öğrenci, ders dönemine ait kredili ve kredisiz tüm dersleri almalı ve bu derslerden başarılı
olmalıdır.
b)Öğrencinin öğrenim sürecinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gereklidir.
c)Öğrencinin ders döneminde kayıt dondurmamış olması ve dönem kaybetmemesi gereklidir.
d)Bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisans programı kayıtlı öğrencileri ile özel
öğrenciler ve yatay geçiş yapan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.
e)Adayların genel not ortalamalarının aynı olması hâlinde, yüksek lisans öğrencilerinin lisans
not ortalaması; doktora öğrencilerinin sırasıyla yüksek lisans ve lisans not ortalaması
değerlendirmeye alınır.
Ödülün onaylanması
Madde 4- (1) “Zirve Başarı Ödülleri”ni almaya hak kazanan öğrenciler, enstitü yönetim
kurulunda onaylandıktan sonra kesinleşir. Ödül kazananlar rektörlük makamına bildirilir.
(2)Enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihte “Ödül Programı” düzenlenir.
Hüküm bulunmayan durumlar
Madde 5- (1)Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda enstitü yönetim kurulu
yetkilidir.
Yürürlük
Madde 6- (1)Bu usul ve esaslar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senatosunun onayından
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 7- (1)Bu usul ve esaslarda yer alan hükümler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü tarafından yürütülür.

