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18.05.2017
Yedinci öğrenci senato toplantısı 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 15.00' te üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı
toplantı salonunda Sakarya Üniversitesi Öğrenci Dekanı (Doç.Dr. Ahmet Özmen), Öğrenci Dekanlığı Sekreteri (Mustafa
Kemal KÖSE) ve senato üyesi öğrenciler ile birlikte yapıldı. Toplantıda aşağıdaki konularda bilgilendirme/görüş
alışverişi yapıldı:



Öğrenci Dekanı Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN yeni dönemde uygulanacak olan “Yabancı Dil Ölçme Değerlendirme
Sistemi” hakkında bilgi verdi.



Senato üyelerinin konu hakkında sorularını yanıtlayan Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN, uygulamanın 2017 girişli
öğrenciler için geçerli olacağını belirtirken 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin hazırlanan uygulamadan
etkilenmeyeceğini belirtti.



Öğrenci Senatosu Üyesi Yasin USTA yeni sistemde “MU” notu yerine harf notunun verilmesinin öğrenciler
açısından daha olumlu olacağını belirtti. Ayrıca konunun yeni olması hasebiyle bu bilgilendirmenin yapılmasının
kendilerinin de diğer öğrencilere duyurulması bakımından önemli olduğunu söyledi.



Öğrenci Senatosu Üyesi Fatih SERT Yaz okulunda hukuk fakültesinde 10 dersin açıldığı fakat bu derslerin
birçoğunun çakışma nedeniyle alınamayacağını, bunun da dönem uzamasına neden olacağını belirtti. Ayrıca ders
çakışma durumu yıl içinde de yaşandığı için dönem içinde dersi alıp devam şartını yerine getiren öğrenciler için
ders çakışmasının sistem tarafından göz ardı edilmesin talep etti. Ayrıca Hukuk Fakültesi otoparkının çakıl
olması nedeniyle araçlarda hasar meydana geldiğini ve misafirler için de hoş bir intibaa bırakmadığını belirtti.



Öğrenci Senatosu Üyesi Yasin GÜL Fen-Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünde bölüm başkanının
onaylamaması nedeniyle yaz okulunda ders açılamadığını belirterek, yeterince imza toplandığını ve ders
açılmasının sağlanmasını öğrenci dekanlığından talep etti. Ayrıca Fen-Edebiyat (D) blok girişlerin de aşırı
bozulma olduğunu ve tadilat ihtiyacı bulunduğunu belirtti.



Öğrenci Senatosu Üyesi Sinem TOÇOĞLU bu yıl mezun olacağından dolayı böyle bir oluşum içinde bulunduğu
için teşekkür ederek yeni dönemde Spor Bilimleri Fakültesi atletizm pisti yenilenme çalışmasının olduğu, bu
çalışmada atletizm hocalarından görüş alınarak daha uygun bir pistin yapılmasının gelecek öğrenciler için daha
iyi olacağını belirtti. Ayrıca Fakültede kantin olmaması nedeniyle çekilen sıkıntıları anlattı.
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