Öğrenci yaz okulu başvuru formunu doldurur.

Dersi
almak istediği üniversitenin
bölüm taban puanı,
içinde bulunulan yıl için
kendi bölümünden
yüksek mi?

HAYIR

EVET

Dersin dili uygun mu?
Bölümdeki Türkçe dersin İngilizcesi alınabilir,
İngilizce dersin Türkçesi alınamaz.

EVET

Seçtiği ders sayısı 3 veya altında mı?

HAYIR

EVET

Üst sınıftan da ders seçebilir.

Belgelerini tamamlar.

EVET

HAYIR

Ganosu 3.00 ‘ün üzerinde mi
Veya
ÇAP yapıyor mu?

Daha önce alınıp başarısız olunan ders,
Devamsızlıktan kalınan ders,
Alt yarıyıllardan alınamamış dersler
alınabilir.

HAYIR

Belgeler tamam mı?
* Başvuru formu
* Transkript
* Ders içerikleri

EVET
Öğrenci Bölüm Başkanına başvurur ve süreci bizzat kendisi takip eder.

Öğrencinin alacağı tüm dersler,
Bölüm Başkanının yönlendireceği öğretim üyeleri tarafından incelenir.

Alınacak ders ile Fakültemizdeki ders
içeriği en az %75 uyuşuyor mu?

HAYIR

Dersin dili uygun mu?
Bölümdeki Türkçe dersin İngilizcesi alınabilir,
İngilizce dersin Türkçesi alınamaz.

Dersi
almak istediği üniversitenin
bölüm taban puanı,
içinde bulunulan yıl için
öğrencinin bölümünden
yüksek mi?

EVET

HAYIR

HAYIR

Seçilen ders sayısı 3 veya altında mı?

Öğrenci üstten de ders seçebilir.

Öğrencinin
Ganosu 3.00 ‘ün üzerinde mi
Veya
ÇAP öğrencisi mi?

EVET

HAYIR

Öğrenciye red kararı bildirilir.

Daha önce alınıp başarısız olunan ders,
Devamsızlıktan kalınan ders,
Alt yarıyıllardan alınamamış dersler
alınabilir.

EVET
Her öğretim üyesi başvuru formunu kendi dersi ile ilgili imzalayarak,
öğrenciye teslim eder.

Öğrenci başvuru formunu Bölüm Başkanına imzalatır.

Öğrenci imzaları tamamlanan başvuru formunu,
Fakülte Öğrenci İşleri Birimine elden teslim eder.

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi başvuru formlarını kontrol eder ve kaşeleyerek teslim alır,
oluşturacağı liste ile birlikte Fakülte Evrak Kayıt Birimine toplu olarak teslim eder.

Evrak Kayıt Birimi, başvuruları EBYS üzerinden Dekanlığa iletir.

Yaz okulundan
ders alma talepleri,
Fakülte Yönetim Kurulunda
değerlendirilir.

UYGUN DEĞİL

RED

UYGUN
Tüm değerlendirme sonuçları Fakülte Öğrenci İşleri birimine gönderilir ve
fakülte internet sayfasından duyurulur.

Öğrencilerin yaz okulu talepleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylandıktan sonra,
yaz okulu derslerini takip eder ve sınavlarına katılır.

Yaz okulu bitiminde ilgili
üniversite öğrencinin not
bilgilerini resmi yazı ile
Fakülteye iletir.

Resmi yazı ile

Yaz okulu notları
ile ilgili evrağın
Fakülteye gelişi

Elden teslim

Gelen tüm yaz okulu not bilgileri Fakülte Öğrenci İşleri Biriminde toplanır.

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi yaz okulu notu gelen tüm derslerin,
onay alınan dersler ile aynı olup olmadığını kontrol eder.

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi, yaz okuluna gitmeden önce onay alındıktan sonra
gidilmiş olan yaz okulu notlarını Dekanlığa iletir.

Öğrenci not bilgileri Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve
Fakülte Öğrenci İşleri Birimine karar bildirilir.

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından, Otomasyon sistemine not girişi yapılır.

Öğrenci yaz okulu transkriptini ilgili okulda
onaylatarak, kapalı ve mühürlü zarf ile
Fakülte Evrak Kayıt Birimine elden teslim eder.

