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KARAR NO 1 :Oniversitemiz ogrencilerinin 2016-2017 e6itinn-O§retim yiii yaz O§retiminde
ders alabilecekleri Yukseko§retim Kurumlannin belirlenmesine ili§kin Og'renci I§leri Daire
Ba§kanliginin 29.032017 gun ve 13423 sayili teklif yazilannin gorii§ulmesine gegildi.
Yapilan gor0§meler sonunda;
a) 2016-2017 Egitim-O6retim yili yaz o§retimi doneminde Oniversitemiz b§rencilerinin
(Tip Fakaltesi igin butOnle§ik eitim yapan) turn devlet Oniversitelerinden ilgili birimin
Warn/Program Ba§kanli'glinin onayi lie ders almalanna,
b) Yiiiik mufredatin yaz og'retiminde tamamlannnannasi nedeniyle, Hukuk Fakultesi yillik
egitime tabi 66rencilerin yaz ogretimi dOneminde zorunlu dersleri almamalanna, yillik
egtime tabi olmayan orenciierin ise bu madde kapsami di§inda tutulmalanna,
C) Ogrencilerin devannsizliktan kaldiklan veya daha once hig almadiklan derslerden yaz
ii§retimine katilmalanna,
d) On ko§ul derslerinden bawd' olamayan O§rencilerin on ko§ullu dersleri yaz o6retimi
doneminde almamalanna,
e) ogrencilerin 2016-2017 E§itim-Nretim Yili Guz Yariyiii sonunda bOtiinlemeye
kaldiklan dersleri yaz o§retimi doneminde almamalanna,
f) 2016-2017 Egtim-Nretim Yili Bahar Yanyili sonunda ba§ansiz olduklan derslerden
yaz ti§retimine katilnnalan halinde butunleme sinav hakkindan yararlanmamalanna,
bUtunleme sinav hakkini kullanacak 66rencilerin yaz Eig'retiminden ders
almamalanna, almalan halinde ise sinav notlannin gegersiz sayilmasina,
g) Uluda§ Oniversitesi Onlisans Ve Lisans Yaz 06retimi YOnetmeli§iinin 11.nnaddesi
1.fikrasi (a) bendi geregince di6er universitelerden yaz o6retiminde toplarn 22 AKTS
kredi saati amayacak §ekilde en gok 4 (doll) ders alabilmelerine,
h) Ders denkiiinin igerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler igin verilmesine, AKTS
kredisi Ozerinden de§erlendirilmemesine oybirIii lie karar verildi
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………………………………………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Adı Soyadı
Fakülte No
Programı/Sınıfı
E-Posta / GSM
20 / 20
Eğitim-Öğretim Yılında yaz öğretiminde
……………………………………… Üniversitesi
……………………………
Fakültesinden aşağıda belirttiğim dersleri almak istiyorum. Ders değişikliği durumunda
değişikliği beyan etmediğim takdirde alacağım dersin geçersiz sayılmasını; 11 Mayıs 2017 tarih ve 2017-05/01 sayılı
Üniversitemiz Senato Kararını okuduğumu, şartlarını kabul ettiğimi ve yaz okulu müracaatımın değerlendirilmesini arz
ederim.

Adı-Soyadı
İmza:
Kayıtlı Olduğum Bölümde Okuduğum Ders(lerin)
Dersin Kodu

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

KREDİ
SAATİ

Yaz Öğretiminde Diğer Üniversiteden Almak istediğim Ders(lerin)
KREDİ
Koordinatörün
Dersin Adı
SAATİ
İmzası/ Onayı

Öğrencinin yukarıdaki dersleri belirttiği üniversiteden alması uygundur.

OLUR
BÖLÜM BAŞKANI
Bu form diğer Üniversitelerden ders alacak Mühendislik Fakültesi öğrencileri için geçerlidir. Bu formu gerekli
yerlere onaylattıktan sonra Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1) Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 11. maddesi 1. fıkrası (a) bendi
gereğince diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplam 22 AKTS. Kredi saati aşmayacak şekilde en çok
dört (4) ders alabilir.
2) Ders denkliğinin içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verilmesine, AKTS kredisi üzerinden
değerlendirilmeyecektir.
3) Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları veya daha önce hiç almadıkları derslerden yaz öğretimine
katılabilirler.
4) Ön koşul derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ön koşullu dersleri yaz öğretimi döneminde
alamayacaktır.
5) Öğrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda Bütünlemeye kaldıkları dersleri yaz
öğretimi döneminde alamayacaktır.
6) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda başarısız oldukları derslerden yaz öğretimine
katılmaları halinde bütünleme sınav hakkından yararlanmazlar. Bütünleme sınav hakkını kullanacak
öğrenciler yaz öğretiminden ders alamazlar. Almaları halinde ise sınav notları geçersiz sayılacaktır.
NOT: İmza sahipleri formdaki bilgilerden sorumludur
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