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YÖNETMELİK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MESLEKİ HAZIRLIK
SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve
Sahne Sanatları Bölümlerine bağlı Anasanat Dallarına kabul edilen öğrencileri meslek eğitimine hazırlamak amacıyla
oluşturulan hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Konservatuvarın Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı ve Bestecilik Anasanat Dalı ile Sahne
Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı hazırlık sınıfını,
b) Konservatuvar: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
c) Konservatuvar Kurulu: Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,
ç) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Konservatuvar Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Lisansa Geçiş ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Konservatuvara öğrenci özel yetenek sınavı ile alınır. Özel yetenek sınavlarının koşulları,
zamanı, sınav komisyonu ve bunlara ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Özel yetenek sınavı sonucuna göre
kayıt olan öğrencilere Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde düzey belirleme sınavları da yapılabilir.
Öğrenciler bu sınavlardaki başarı düzeylerine göre Hazırlık Sınıfına veya lisans birinci sınıfına kayıt hakkı kazanırlar.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Senatoca her eğitim-öğretim yılı için belirlenen esaslara ve
sürelere göre kayıtlarını yaptırmaları veya yenilemeleri gerekir. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi
için katkı paylarını ödemiş olmaları gerekir.
Lisansa geçiş
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin lisans programına geçebilmeleri için Hazırlık Sınıfındaki derslerinin
bütününden başarılı olmaları gerekir.
Eğitim-öğretim
MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yıl esasına dayanarak öğretim yapan Hazırlık Sınıfında eğitim ve öğretim, en az ondörder hafta olmak
üzere iki yarıyıldan oluşur.
b) Hazırlık Sınıfında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri Konservatuvar Kurulunca belirlenir
ve Senatoca onaylanır. Programda alınan dersler lisans programına eklenmez.
c) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, Senatoca kabul edilen haklı ve
geçerli nedenlerle de olsa, toplam yıllık ders saatinin %15’ini geçtiği takdirde, bu öğrenci yıl sonu ve bütünleme
sınavlarına giremez.
ç) Biri güz yarıyılı sonunda olmak üzere her yıl en az iki yazılı ve/veya sözlü ara sınav, bir yılsonu sınavı ve
bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler yapılır.
d) Ders başarı notu 100 üzerinden belirlenir. Ders başarı notuna yıl içi ortalamasının katkısı %40, yılsonu veya
bütünleme sınavının katkısı %60’tır. Yıl içi kısa sınav, ödev ve diğer değerlendirmelerin hangi oranlarda yıl içi
ortalamasına katılacağına Konservatuvar Kurulu karar verir.
e) Öğrencilerin Hazırlık Sınıfını başarmış sayılabilmesi için, her bir ders için ders başarı notunun 100 tam not
üzerinden en az 60 olması gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 9/6/2010 tarihli ve 27606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Opera-Koro Bölümü Şan Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

