ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ލ
ތގެ އުސޫ ު
ލނެގޮ ު
ނގެ ހާޒިރީ ބަ ާ
ވރު ް
ދަރި ަ
 .1ތައާރަފް
މިއީ ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ )ކޮލް( ގެ އެކި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ،ބްލޮކް ކްލާސްތަކަށާއި
އަމަލީ ތަޖުރިބާ ފަދަ ކަންކަމަށް ހާޒިރުވުމާއި ،އޮންލައިން މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު ބެލުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
މި އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަގްސަދަކީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ
ދ ކޮލް އިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ،އުނގެނުމާގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު
ބެލުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ .އަ ި
އިތުރުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ.

 .2ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ އާއި ބައިވެރިވުން
ވ
ފރިހަމަކުރާ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވާނީ އަންނަނި ި
ކޮލްގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ކްލާސްތަކަށާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާ ު
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ބްލޮކް ކްލާސްތަކުގެ ހާޒިރީ އިން  100%ހޯދަންވާނެ އެވެ.
ނ
ލ ހުރިހާ މަސައްކަތް )ފޯރަމް ،ޗެޓް ،ބްލޮގް ،ވަރކްޝޮޕް( ތަކުގެ  100%ހާޒިރީ ހޯދަ ް
 .2އޮންލައިން ކްލާސްކަމުގައި ބަ ާ
ވާނެއެވެ.
ފށުމުގެ ކުރިން ،ވީއެންމެ
މއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،ބްލޮކް ެ
ކ ކްލާހަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނެ ކަ ެ
 .3އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި ބްލޮ ް
ނއެވެ.
އަވަހަކަށް ،ކޯސްކޯޑިނޭޓަރަށް ލިޔުމުން އަންގައި ކޯޑިނޭޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އަމަލުކުރަން ވާ ެ
ނ
ދމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުނުވެވޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ލަސްވެގެ ް
 .4ބްލޮކް ކްލާސް ފެށުނު ފަހުން ި
ބްލޮކް ނިމޭތާ  02ދުވަސް ތެރޭގައި ލިޔުމުން ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ.
 .5ޗެޓް ،ކުއިޒް ފަދަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގައި ހިނގާ އޮންލައިން ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެސަބަބެއް
ނ
ނކޮށް  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މިކަ ް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާ ް
ކޯޑިނޭޓަރަށް އަންގާނީ ޖެމް މެސެޖެއް ނުވަތަ އީމެއިލް އެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 .6ޕްރެކްޓިކަމް ފަދަ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ ހާޒިރީ އިން ވެސް  100%ހޯދަން ވާނެއެވެ.
މލީ ތަޖުރިބާގެ ގަޑިއަކަށް ނުވަތަ އޮންލައިން މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި ހާޒިރު
 .7ބްލޮކް ކްލާސްތަކަށް ނުވަތަ އަ ަ
ނުވެވިގެން ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގާއިރު ،ކޮލް އަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް އެއާއެކު ހުށައަޅަން
ވާނެއެވެ.
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 .3ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލާނެގޮތް
 .1ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލާނީ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ އިންސައްތަ އިންނެވެ.
 .2ބްލޮކް ކްލާސްތަކާއި އޮންލައިން މަސައްކަތްތަކުގެ  100%ހާޒިރީ ހޯދަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ،ގުދުރަތީގޮތުން ހިނގާ ،ތިމާގެ
ބާރުނުފޯރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދަރިވަރަށް ލުއި ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮލްގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
 .3ނަންބަރު  2ގައި ބަޔާންވެދިޔަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ބްލޮކް ކްލާސްތަކުގެ ހާޒިރީ އިން ދަރިވަރަށް ލުއި ދެވޭނީ އޭނާ ހާޒިރުވާން
މއްދާއަކުން ދަރިވަރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އޮންލައިން
ވނީ އެ ާ
އށެވެ .މިގޮތަށް ލުއިދެ ޭ
ޖެހޭ ގަޑީގެ  50%އާ ހަމަ ަ
އވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާ
ބލާފަ ެ
މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެހާތަނަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަށް ަ
ހެދި ބްލޮކް ކްލާސްތަކުގެ މަދުވެގެން  50%ހާޒިރީ ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ސެމެސްޓަރުގެ ފަހު އިމްތިހާނު ހެދުމުގެ
ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
 .4އިމްތިހާނު ނުހެދޭ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅާނީ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކާމެދު ވަކިވަކިން
ށއަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް
ރކަށް ލުއި ދެވޭނީ ދަރިވަރު ހު ަ
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކޮމެޓީ އިންނެވެ .ކޮމެޓީ އިން ދަރިވަ ަ
ވނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ހާޒިރު ނުވީ ކަމުގައެވެ.
ރިއާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ .ލިޔުން ހުށައަޅާފައި ނެތްނަމަ ބެލެ ޭ
 .5މިމާއްދާގެ ނަންބަރު  03ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ހާޒިރީ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ފަހު އިމްތިހާން ނުހެދޭ
ނ
ށމުގެ މަދުވެގެން  07ދުވަސް ކުރިން އަންގަން ވާނެއެވެ .ދަރިވަރުންނަށް މިކަން އަންގާ ީ
ދަރިވަރުންނަށް ،އިމްތިހާން ފެ ު
ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރެވެ.
 .6ޕްރެކްޓިކަމް/ޕްރެކްޓިކަލް ފަދަ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މާއްދާތަކުގެ ހާޒިރީ ބަލާނީ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ
އލްވީ ކަމުގައެވެ.
އަދަދުންނެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި  90%ހާޒިރީ ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ބެލެވޭނީ އެމާއްދާއިން ފެ ި

 .4އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން
މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރާނީ  01ފެބުރުއަރީ  2014އިން ފެށިގެންނެވެ .މިއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމެއް
މތިންނެވެ.
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރާނީ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީގެ އަޣްލަބިޔަތަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ ަ
ފާސްކުރި ތާރީޚް 20 :ޖެނުއަރީ 2014
މުރާޖައާކުރި ތާރީޚް 09 :ޖުލައި 2014
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