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TARİH : 06.03.2018

Toplantı No:03

Fakültemiz Fakülte Kurulu Dekan Prof.Dr. Ergün YOLCU Başkanlığında üyeler;
Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.Dr.Murat ÖZGEN, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı
Prof.Dr.S.Ece KARADOĞAN DORUK, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Ergün YOLCU, Prof.Dr.Özgür GÖNENÇ, Prof.Dr.Seçkin ÖZMEN, Doç.Dr.Abdullah
ÖZKAN, Doç.Dr.Seher ER, Yrd.Doç.Dr.Süleyman TÜRKOĞLU'nun
katılmaları ile toplandı.
Raportör olarak Fakülte Sekreteri Selim Eker oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı. Fakültemiz
Senatörü Prof.Dr.Seda MENGÜ oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı. Gündemdeki maddelerin
görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM:
MADDE 1:
Yeni Oluşturulan komisyonların çalışma takvimleri hakkında bilgilendirme.
MADDE 2:
TÜBİTAK Başvuruları hakkında bilgi paylaşımı.
MADDE 3:
Sınav notuna itiraz eden öğrencilerinin, sınav kağıdının yeniden değerlendirilmesi için
oluşturulacak komisyonlar hakkında görüşme.
MADDE 4:
İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterliğinin 28.02.2018 tarih ve 79968 sayı ile gelen
Engellilik Dersi açılması ile ilgili yazı hakkında görüşme.
MADDE 5:
Fakültemiz Çift Anadal ve/veya Yandal öğrencilerinin kendi anadalında alması gereken
kredi/AKTS yükünü alırken diğer Bölümlerin derslerini de havuzdan seçmesi nedeniyle anadalında
almış olduğu seçmeli dersi çift anadal/yandal dersi olarak saydırma talebleri hakkında görüşme.
KARARLAR:
MADDE 1:
Yeni
bulunuldu.
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MADDE 2:
TÜBİTAK Başvuruları hakkında ve katılan projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

MADDE 3:
Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 27.maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği üzere öğrencinin sınav notuna itirazı Dekan
tarafından belirlenen biri dersin öğretim üyesi olmak üzere 3 kişilik komisyon tarafından
incelenmektedir. Daha önceki yıllarda Fakültemizde karşılaşılan ve idare mahkemesine taşınan not
itirazları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yönetmelikte belirtilen dersin
öğretim üyesi dışında kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kararına
varılmış ve İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine eklenmesi
için Rektörlüğe arzına karar verilmiştir.
MADDE 4:
Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterliğinin 28.02.2018 tarih ve
79968 sayı ile gelen Engellilik Dersi açılması ile ilgili yazı değerlendirildi. "İşaret Dili" dersinin
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü müfredatında seçmeli ders olarak yer almasına ve dersi
verecek öğretim üyesi bulunmadığı da belirtilerek.alınan kararın Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 5:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Çift Anadal ve/veya Yandal öğrencilerinin kendi
anadalında alması gereken kredi/AKTS yükünü alırken diğer Bölümlerin derslerini de havuzdan
seçmesi nedeniyle anadalında almış olduğu seçmeli dersi çift anadal/yandal dersi olarak saydırma
talebleri
değerlendirildiğinde
belirtilen
öğrencilerin
kendi
anadalında
kredi/AKTS'sini
tamamladıktan sonra havuzda bulunan diğer seçmeli dersleri alarak çift anadal/yandal programına
dair ders seçimini yapmalarına karar verildi.

