KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
MEZUNİYET SINAVI
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili
dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme
şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

Mezuniyet sınav hakkı, asgari mezuniyet
şartını sağlayabilmeleri halinde aynı yarıyılda
bir kez tanınır.

Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için,
staj dışında devam şartını yerine getirdiği en
fazla iki dersten; bütünleme sınavlarından
sonra veya yaz okulu sonu mazeret
sınavlarından sonra, mezuniyet sınavlarına
girme hakkı verilir.

Öğrenciler, aynı seçmeli gruptan devam
şartını yerine getirdiği aynı veya farklı
derslerin herhangi birinden mezuniyet sınav
hakkını kullanabilirler.

Mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki
gün öncesine kadar yazılı olarak müracaat
ederler.

Öğrencilerin durumu incelendikten sonra,
uygun görülenlere sistemden mezuniyet
sınav hakkı verilir.

Sınav hakkı verilen öğrencilere göre
mezuniyet sınav programı oluşturulur.

Kesinleştirilen mezuniyet sınav programı
WEB sayfasından ilan edilir.

Sınavı yürütecek öğretim elemanlarına
EBYS üzerinden görevlendirme yazıları
yazılır.

Mezun olacak öğrencilere ait müfredat
durum belgeleri kontrol için ilgili bölüm
başkanlarına EBYS üzerinden gönderilir.

Bölüm başkanlarınca kontrol edilen mezun
durumdaki öğrencilerin durumları EBYS
üzerinden müdürlüğe yazı yazılır.

Sınavlar sonunda mezun olacak öğrencilerin
tespit edilerek mezun listesinin
oluşturulması.

Oluşturulan mezun listelerinin yönetim kurulu
kararı ile mezun edilip sisteme
mezuniyetlerinin işlenmesi.

Mezun olan öğrencilerin durumları kayıtkütük dosyasına işlenir.

Mezun olan öğrencilerin sayıları yıllara göre
mezun olan öğrenci dosyasına işlenir.

Mezun olan öğrencilerin sayıları öğrenci
sayıları dosyasına işlenir.

İŞİN YETKİLİSİ
Öğrenci
Öğrenci İşleri Memuru
Müdür Yardımcısı /
Bölüm Başkanı
WEB Sayfası Sorumlusu
Öğrenci İşleri Memuru
Öğretim Elemanı
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Öğrenci İşleri Memuru
Yönetim Kurulu
Öğrenci İşleri Memuru
Öğrenci İşleri Memuru

İŞİN SÜRESİ
Mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki
gün öncesine kadar yazılı olarak müracaat eder.
Öğrencilerin durumunu inceler, uygun
görülenlere sistemden mezuniyet sınav hakkı
verir.
Sınav hakkı verilen öğrenciler için mezuniyet
sınav programı hazırlar.
Mezuniyet Sınav Programını WEB sayfasından
ilan eder.
Mezuniyet Sınav Programı yazılarının
EBYS’den gönderilmesi.
Sınav Programına göre sınavı yapar ve belirtilen
süre içerisinde notu ilan eder.
Mezun olacak öğrencilerin müfredat durum
belgelerini kontrol eder.
Kontrol edilen mezun durumdaki öğrenciler için
EBYS üzerinden Müdürlüğe yazı yazar.
Bölüm başkanlarından gelen yazılara göre
mezun olacak öğrencilerin mezun listesini
oluşturur.
Oluşturulan listelere mezuniyet kararı alır.
Mezuniyet kararı alınan öğrencileri sistemden
Mezun Aday İşlemleri menüsünden işler.
Mezun olan öğrencileri kayıt kütük, yıllara göre
mezun olan öğrenci sayıları ve yıllık öğrenci
sayıları dosyasına işler.

DAYANAK
KDPÜ ÖnLisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
KDPÜ ÖnLisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
KDPÜ ÖnLisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği

