7-puan sistemi

YENİ PUAN SİSTEMİ 7- puan üzerinden not verme

Yeni puan sistemi, 7 puan üzerinden not verildiği için 7-puan sistemi (7-trins-skalaen) adını almıştır.
Herhangi bir geçme şartı varsa öğrenci 02, 4, 7, 10 yada 12 notunu aldı ise dersi geçmiştir. Öğrenci 00
yada -3 notu aldı ise dersi geçmemiştir. 02 notu bu sebeple en düşük geçer notudur.

Puan değerlendirmeleri
7-puan sisteminde her notun şemada gösterildiği gibi bir değerlendirmesi vardır. Bu
değerlendirmeler, 7-puan sistemine göre bir not verildiğinde, her derste kullanılacak ve birbiri ile
bağlantılı olacaktır.

7-puan sistemi Anlamı Değerlendirme

12 Üstün performans

10 Çok iyi performans

7 İyi performans

4 Orta performans

02 Geçer performans

00 Yetersiz performans

-3 Başarısız performans

ECTS

12 notu, dersin amacının yerine
tam anlamı ile getirildiğini
gösteren, hiç veya çok az eksiği
olan üstün performansa verilir.
10 notu, dersin amacının
kapsamlı derecede yerine
getirildiğini gösteren, az sayıda
önemsiz eksikleri olan çok iyi
performansa verilir.

A

7 notu, dersin amacının bazı
eksikleri ile yerine getirildiğini
gösteren, bir dizi eksikleri olan
iyi performansa verilir.
4 notu, dersin amacının az
derecede yerine getirildiğini
gösteren, sayısız önemli
eksikleri olan orta performansa
verilir.
02 notu, dersin amacının en az
kabul edilebilir derecede yerine
getirildiğini gösteren geçer
derecedeki performansa verilir.
00 notu, dersin amacının kabul
edilebilir derecede yerine
getirilmediğini gösteren yetersiz
performansa verilir.
-3 notu tamamen kabul
edilemeyecek performansa
verilir.
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Danimarka neden yeni bir puan sistemi istiyor?
Yeni bir puan sistemine ihtiyacımızın bir dizi sebebi var. Bu sebeplerden birisi, Danimarka
notlarının uluslararası alanda birbiri ile karşılaştırılabilir hale gelmesidir. Bu, Danimarkalı
öğrencilerin yurtdışındaki eğitim kurumlarına girişini, ve yurtdışı ve Danimarka’da alınan sınav
sonuçlarını aynı diplomada toplamayı kolaylaştırır.
13-puan sistemini, özellikle Avrupa’da kullanılan puan sistemi (ECTS-sistemi) 7 basamaklı olduğu
için, diğer ülkelerin puan sistemi ile karşılaştırmak zor. Bu sebeple 7-puan sistemi ile bu
karşılaştırmalar daha da kolaylaşacak.
Ayrıca yurtdışındaki pek çok yerde eğer öğrenciler en yüksek notları almışlarsa bir okula
alınabiliyorlar. Ama 13-puan sisteminde 13 notu ´´istisnai´´ olarak çok ender verilen bir nottu. 7puan sisteminde herhangi bir istisnai not mevcut değildir.
Bir başka sebep, 13-puan sisteminin dersten derse ve okuldan okula farklı şekillerde
kullanılmasıdır.

7-puan sistemi ne zaman yürürlüğe girdi?
Lise ve dengi okullarda yeni puan sistemi 1 Ağustos 2006’da yürürlüğe girdi. Diğer eğitim
kurumları 1.Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 7-puan sistemini yürürlüğe soktular.
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