BLM2051 SEMİNER DERSİ – EYLÜL 2019
Sunan: Doç. Dr. Veli HAKKOYMAZ
GENEL BİLGİLER
DERS GRUPLARI
•
•
•
•

Gr.1 Doç. Dr. Veli HAKKOYMAZ
Gr.2
Gr.3
Gr.4

İLETİŞİM
•
İletişim bilgileri
•
Oda : D-220
•
e-mail: vhakkoymaz@gmail.com
•
İletişim için:
•
Öncelikle e-mail gönderiniz,
•
Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor ise randevu isteyiniz

1

BLM2051 SEMİNER DERSİ – GENEL BİLGİLER
BAŞARIM DEĞERLENDİRME
•
1. ara sınav: 6/11/2018 (8. hafta) (bölümün sayfasında duyuracağı programa
göre değişebilir.
•
1. sunum: Kendi seçeceğiniz bir ilgi alanında
•
Sınavlarda öğrenci sunumlarından soru sorulmayacaktır.
•
Rapor ve Final sınavı: Final haftasında
•
Puanlama (değişebilir):
•
Devam: %10, 1. ara sınav %25, Sunum %25, Rapor %15, Final %25
DERS İÇERİĞİ
•
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
•
Bilimsel yayınların ve raporların hazırlanması
•
Sunum hazırlanması ve Hitabet becerileri
•
Yaşam boyu öğrenme ve Girişimcilik
•
Sürdürülebilir kalkınma
DERS NOTLARI
•

Web: https://avesis.yildiz.edu.tr/vhkoymaz/dokumanlar
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BLM2051 SEMİNER DERSİ – GENEL BİLGİLER
2018-2019 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Olan Önemli Yenilikler
Senato kararı uyarınca:
•
Öğrencinin ara sınav notunun %60'ı + Finalin %40'ı eğer "sayısal olarak"
40'ın altında kalıyorsa öğrenci doğrudan "FF notu" ile dersten kalmış
sayılacaktır.
•
Bütün öğrencilere derslere devam zorunluluğu gelmiştir (dersi tekrar alanların
önceki notu ne olursa olsun).
2019-2020 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Olan Önemli Yenilikler

Senato kararı uyarınca:
• Derslere ait devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu
sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.
• Devamsızlıktan kalan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve
bu öğrencilerin ilgili derse ait başarı notu (F0) olarak bilgi sistemine
işlenir.
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BLM2051 SEMİNER DERSİ – GENEL BİLGİLER

SUNUM HAFTALARI ve RAPOR
•
•
•

•
•
•
•

Her derste 5 öğrenci sunum yapacaktır
Her bir öğrenci için 8 dakika sunum süresi verilecektir. Ardından 2
dakikalık soru-cevap kısmı gelecektir.
Sunum-öğrenci takvimi numara sırası (baştan sona, tersi veya
rastgele şekilde) belirlenecektir ve ilgili hocanın sayfasında
duyurulacaktır.
Karşılıklı-değiştirme (becayiş) talebi olmadığı sürece, hiçbir
öğrencinin sunum haftası kesinlikle değiştirilmeyecektir.
YES6
Her öğrenci kendi sunumuna dayanarak hazırlayacağı raporu ilgili
hocaya final haftasının ilk gününde iletecektir.
Ek ayrıntılar ilgili hocaların sayfalarında ilerleyen günlerde
duyurulacaktır.
Her öğrenci, sunacağı Seminer Konu Başlığını 4.haftada ilgili öğretim
üyesine bildirmiş olacaktır (7-9 Ekim 2019)
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Slide 4
YES6

50 kişilik gruplarda +30dk. dersi uzatıp öyle verebildik bu süreyi.
Yunus Emre Selçuk; 30.09.2018

