ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR
Özellikle akademik kariyer düşünen öğrenciler için geliştirilen öğrenci asistanlığı,





Öğrenci asistanlığı nedir? Bana ne
kazandırır?







Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını arttırmak, onlara yeni imkan ve
ufuklar kazandırmak, sadece eğitilen değil eğitici pozisyonunda bulunmalarına
önayak olmak,
Öğrenciler arasında işbirliği ve yapıcı rekabet ortamı yaratmak, öğrenci merkezli
eğitim modelini hayata geçirmek,
Öğrencilerin ilgilendikleri alt konulara yönelmelerine ve böylece
uzmanlaşmalarına imkan sağlamak,
İlgili bölüm tarafından yürütülen her türlü araştırma projelerinde görev
almalarını sağlayarak araştırmacı yönlerinin geliştirilmesine destek vermek,
kendi projelerini üretebilen ve yürütebilen mezunlar yetiştirmek,
Öğrencilerin akademik kesimde çalışmaları ve onları yakından tanımaları
sayesinde, mezuniyet sonrası üniversitelerde çalışma ve lisansüstü öğrenim
yapma yönelimlerini artırmak ve
Öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra başlayacakları çalışma hayatı için tecrübe
edinmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

Öğrenci ve öğretim elemanının ortaklaşa yapacakları öğrenci asistanlığına ilişkin görev
tanımı şunları kapsayabilir:



Öğrenci asistanlarının görevi nedir?


Öğretim üyesi tarafından yürütülen bilimsel araştırmalarda kendilerine verilen
görevleri yerine getirmek,
Kendi sınıfının altındaki sınıflarda
a. Öğretim üyesi tarafından yürütülen derslerin belirli konularıyla ilgili
olarak, ders saatleri dışında yapılacak olan tartışma ve/veya problem
saatlerini yönetmek
b. Öğrenci uygulamalarına katkı sağlamak,
c. Ders içi proje gruplarının çalışmalarına destek vermek
İlgili öğretim üyesi tarafından verilen diğer akademik görevleri yerine getirmek.

Görev tanımı şunları kapsayamaz:



Öğretim üyesi tarafından verilen dersin ve uygulamasının yönetimi
Sınavlarda denetimsiz ve tek başına gözetmenlik yapmak



Öğretim elemanı tarafından yapılan sınav, proje ve sunum gibi performans
ölçümlerini değerlendirmek.

Öğrenci asistanlığı karşılığında
herhangi bir ücret alır mıyım?

Hayır. Öğrencinin deneyim kazanmasını amaçlayan bu programda asistanlık yapan
öğrencilerimize bölüm tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Öğrenci asistanı olarak haftada kaç
saat çalışmam gerekir?

Öğrenci asistanları haftada en fazla 20 saat çalışır.

Öğrenci asistanlığına nasıl başvuru
yapabilirim?

Bölüm yönetimi belirli dönemlerde belirlediği kontenjan dahilinde asistan öğrenci alım
ilanına çıkar. Gönüllü öğrenciler, öğrenci asistanlığı başvuru formunu doldurarak
doğrudan İşleme Bölüm sekreterliğine başvuruda bulunur
1. Herhangi bir dersin öğrenci asistanlığını yapabilmek için, öğrencinin;


Öğrenci asistanlığına başvuru şartları
nelerdir?







Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi
olması,
En az ikinci sınıf öğrencisi olması (ilan dönemine göre değişiklik yapılabilir)
Genel not ortalamasının 2.75’in altında olmaması,
Başvuru tarihine kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış
olması,
Daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
Dersin öğretim elemanının belirleyeceği diğer kurallara ve özelliklere uyması
gerekmektedir.

Hangi hoca ile çalışacağımı
belirleyebilir miyim?

Öğrenci asistanlığı başvuru formunda, öğrenci (eğer bir tercihi var ise) birlikte çalışmak
istediği iki öğretim üyesini belirtebilir. Değerlendirme sürecinde öğrencinin talebi,
öğretim elamanının onayı ile eşleştirme yapılır.

Öğrenim gördüğümden bölümden
başka bir bölümde öğrenci asistanlığı
yapabilir miyim?

Hayır. Öğrenciler sadece kendi bölümlerinde öğrenci asistanı olarak görev alabilirler

Öğrenci asistanlığı ne kadar sürer?

Öğrenci asistanlar bir yıl süre için atanırlar. Öğrencinin ve/veya öğretim üyesinin talebi,
bölüm yönetiminin onayı ile öğrenci asistanlığı süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Daha önce öğrenci asistanlığı
yapmıştım tekrar başvurabilir miyim?

Öğrenci asistanlığı yapmış öğrenciler sonraki öğrenci asistanlığı alımları için yeniden
başvurulabilirler.

Öğrenci asistanlığını başarı ile
tamamladığımda ne olur?

Öğrenci asistanları her dönem sonunda bölümün öğretim elemanı ve öğrencileri
tarafından Öğrenci Asistan Değerlendirme Formu yardımıyla değerlendirilir. Öğrenci
asistanlığı görevlerinde başarılı olan öğrencilere, bölüm tarafından öğrenci asistanlığı
yaptığına ilişkin belge verilir. Öğrenci asistanlığı görevini yerine getiremediğine karar
verilen öğrencinin asistanlık konumu iptal edilir.

