2018-2019 ARAŞTIRMA PROJESİ 1 DERSİ


Araştırma Projesi 1 dersi kapsamında tüm gruplar çalışma konuları ile ilgili Rapor ve Poster
hazırlayacaklardır.
 Bu ders için UBS’de not ağırlığı, %50 vize %50 final notu olarak belirlenecektir.
Rapor Değerlendirmesi


Araştırma Projesi 1 dersi kapsamında hazırlanan Rapor, danışman Öğretim Üyesine en geç
27.12.2018 tarihine kadar teslim edilmelidir.



Rapor, Bölüm web sayfasında yayınlanmış olan “Araştırma Projesi Hazırlama ve Yazım Kuralları”na
göre yazılmalıdır.



Araştırma Projesi 1 dersinin vize notu danışman öğretim üyesi tarafından verilecektir
Poster Sunumları Değerlendirmeleri



Ders kapsamında hazırlanan poster boyutları 50x70 cm olmalıdır.



Poster numaraları listelerde ilan edilmiştir. Bu numaralarına göre belirlenen yerlerde posterler
sergilenecektir.



Poster numaraları posterde de belirtilmelidir. Örneğin; konunuz “Laktik Asit Üretimi” ise ve
listelerde poster numaranız P-İÖ-23 olarak verilmişse posterinizde başlığınızda “P-İÖ-23- Laktik
Asit Üretimi” olarak yazmanız gerekmektedir.



Posterler 04 Ocak 2019 günü sergilenecektir. Posterlerin sergileneceği gün, örgün öğretim
öğrencileri 11:00-12:00 ve ikinci öğretim öğrencileri 12:00-13:00 saatleri arasında posterlerinin
başında bulunmalıdırlar.
o



Grup üyelerinin hepsi sunumda bulunmalıdır. Poster sunumlarına katılmayan öğrencilerin
final notu girmeyecektir.
Poster değerlendirmeleri Bölüm Başkanlığının belirlediği komisyon tarafında aşağıda belirtilen
“Poster Değerlendirme Formu”ndaki kriterlere göre yapılacaktır.
o

Komisyon Üyeleri






Prof. Dr. Ergun Köse
Prof. Dr. Semra Kayaardı
Prof. Dr. Bülent Ergönül
Dr. Öğr.Üyesi Seval Dağbağlı
Dr. Öğr.Üyesi Tuncay Yılmaz

o

Komisyon örgün ve ikinci öğretim öğrencilerinin hazırladığı posterler arasından en iyi üç
posteri belirleyecektir.

o

Komisyonun verdiği puanlar Araştırma Projesi 1 dersi final notu olarak UBS’ye
işlenecektir.

YUKARIDAKİ TAKVİME UYMAYALAR ARAŞTIRMA PROJESİ 1 DERSİNDEN BAŞARSIZ SAYILACAKLARDIR.

POSTER DEĞERLENDİRME FORMU

Puan

POSTER İÇERİĞİ
AÇISINDAN

BAŞLIK
Poster başlığı çalışmayı yansıtıyor mu?
(tanımlama/genelleme ve uzunluğu
açısından)
ÖZET
Özet yeterli ve sunumu net olarak özetliyor
mu?
İÇERİK
İçerik yeterli ve açık mı?
KAYNAK
Yeterince kaynak kullanılmış mı?
Kaynaklar güncel mi?
Yabancı ve türkçe kaynaklar sayısı dengeli
kullanılmış mı?
Başlığı çarpıcı ve yeterli büyüklükte,
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okunması kolay mı?
POSTER GÖRSELLİĞİ
AÇISINDAN

Uygun başlıklarla organize edilmiş mi?
Yerleşim planı uygun mu?
Renk seçimi, yazı tipi ve büyüklüğü uygun
mu?
Tablo/grafik/resimlerin
düzenlenme
biçimleri uygun/anlaşılabilir ve yeterli mi?

SUNUM AÇISINDAN

Sunumu yapan kişi/kişiler konuya hakim mi?
Sunum yapan kişiler etkili iletişim kuruyor
mu?
Sunumun genel olarak bir ekip çalışmasının
ürünü olduğu anlaşılıyor mu?
TOPLAM
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Değerledirme
puanı

