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ÖDÜLLER, ÜYELİKLER ve TANINIRLIK
Yarışma ve Ödüller
Profesyonel kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen uluslararası yarışmalar

C1.2

Profesyonel kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ulusal yarışmalar

C1.3

Sergi açma/defile düzenleme

C1.4

Projesi ve inşaatı tamamlanmış mimari eser

C1.5

Projesi tamamlanmış ve ilgili kurum/kuruluşlarca onaylanmış mimari eser

C1.6

Profesyonel kurum/kuruluşlar tarafından verilen uluslararası ödüller

C1.7

Profesyonel kurum/kuruluşlar tarafından verilen ulusal ödüller

C2
C2.1

Burslar
Uluslararası bilimsel araştırmalar

C2.2

Ulusal bilimsel araştırmalar

C3
C3.1
C3.2
C4
C4.1
C4.2
C4.3
C5
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4
C5.5
C5.6
C5.7
C5.8
C5.9
C5.10
C5.11

Bilim/Sanat Kurulu Üyelikleri
Uluslararası
Ulusal
Dış Kurumlarda Görevler
Kamu kurumlarınca yapılan görevlendirmeler
Yurt içi veya yurt dışındaki bir kurum veya kuruluşun yönetim organında veya önemli kurullarındaki üyelikler
Meslek odalarının yönetim kurullarında görev almak
Diğer Hizmetler
Uluslararası dergi ve gazetelerde davetli yazı yazmak
Üniversite için düzenlenen yarışma koordinatörlüğü
Üniversite için düzenlenen yarışmalarda diğer görevler
Üniversite adına yeni bir Erasmus veya benzeri anlaşma yapmak
Görevli olarak şehir dışında üniversiteyi temsil etmek
Görevli olarak üniversite dışında üniversiteyi temsil etmek
Radyo, televizyon programlarında konuşmacı olmak
Üniversite dışı ulusal popüler dergi ve gazetelerde bir yazı yazmak
Organize oryantasyon/etkinlik/atölye faaliyetlerinde görev almak
Kapadokya Üniversitesi popüler dergi ve gazetelerinde bir makale yazmak
Kapadokya Üniversitesi popüler dergi ve gazetelerinde yayın kurulu üyeliği yapmak

Kriter

Puan

İlk üç içinde yer alma: 150 puan/adet
Mansiyon ödülü: 100 puan/adet
Jüri üyeliği: 50 puan/adet
Sergileme: 30 puan/adet
Katılım: 10 puan/adet
İlk üç içinde yer alma: 150 puan/adet
Mansiyon ödülü: 100 puan/adet
Jüri üyeliği: 50 puan/adet
Sergileme: 30 puan/adet
Katılım: 10 puan/adet
Hakemli uluslararası kişisel veya grup sergi: 150 puan/adet (en fazla altı katılımcı)
Hakemsiz uluslararası kişisel veya grup sergi: 80 puan/adet (en fazla altı katılımcı)
Hakemli uluslararası karma sergi: 50 puan/adet (farklı eserlerle en fazla beş sergi)
Hakemsiz uluslararası karma sergi: 30 puan/adet (en fazla altı katılımcı)
Ulusal kişisel veya grup sergi: 50 puan/adet (en fazla altı katılımcı)
Hakemli ulusal karma sergi: 20 puan/adet (en fazla beş sergi/etkinlik)
Hakemsiz ulusal karma sergi: 10 puan/adet (en fazla beş sergi/etkinlik)
IV. veya V. sınıf yapılar: 60 puan/adet
I., II. veya III. Sınıf yapılar: 20 puan/adet
IV. veya V. sınıf yapılar: 30 puan/adet
I., II. veya III. Sınıf yapılar: 10 puan/adet
Bilim ve teşvik ödülleri: 250 puan/adet
Çeviri ödülleri: 150 puan/adet
Hizmet ödülleri: 75 puan/adet
Diğer ödüller: 25 puan/adet
Bilim ve teşvik ödülleri: 100 puan/adet
Çeviri ödülleri: 60 puan/adet
Hizmet ödülleri: 30 puan/adet
Diğer ödüller: 10 puan/adet
3 aydan uzun süreli burs: 20 puan
1-3 ay süreli burs: 10 puan
3 aydan uzun süreli burs: 10 puan
1-3 ay süreli burs: 5 puan
450 puan/adet
250 puan/adet
Yönetici: 20 puan/adet, Diğer personel: 10 puan/adet
Yönetici: 20 puan/adet, Diğer personel: 10 puan/adet
Yönetici: 20 puan/adet, Diğer personel: 10 puan/adet
20 puan/adet
15 puan/adet
10 puan/adet
10 puan/adet
10 puan/adet
10 puan/adet
10 puan/adet
10 puan/adet
8 puan/adet
8 puan/adet
6 puan/adet

AÇIKLAMALAR
(1) C1 kapsamındaki ödüllerin puanlanmasında yayın teşvik ödülleri puanlama dışıdır.
(2) C1 kapsamında aynı faaliyet/ürün sadece bir kategoride puanlanabilir.
(3) C2 kapsamındaki bursların puanlanabilmesi için bir aydan uzun süreli bir bilimsel araştırma bursu olması esastır. Kongre destekleri burs kapsamı dışındadır.
(4) C3.2 kapsamındaki ulusal bilim/sanat kurulu üyeliği kapsamında puanlanabilecek kurum/kuruluşlar TÜBİTAK, TÜBA, YÖK, BAKANLIKLAR, ÖSYM, TIPTA UZMANLIK KURULU, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yüksek Din Kurulu vb. resmî, kültürel ve bilimsel kuruluşlar olarak belirlenmiştir.
(5) C4 kapsamındaki puanlamaya yönelik yönetici tanımı F1.1 bölümünde yapılmıştır.

