FORM 7
MEZUNİYET DURUMUNDA EK 1 DERS
(2015-2016 ÖNCESİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN)

..…./..../201…
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
…………………..…. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA
Mezuniyet durumunda olduğum için, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’nin (Eski) 24/3 ve 24/4’üncü maddelerindeki kurallara bağlı kalarak, 201…201…. Güz/Bahar Dönemi’nde aşağıda sunulan ek 1 (bir) derse kaydımın yapılmasını saygılarımla arz
ederim.
Adı-Soyadı :
Numarası

:

Tel No

:

İmza

:

Ekler: Not Dökümü (sql.cankaya.edu.tr adresinden alınan sayfa)
Kayıtlı Olduğum Ders Tablosu (sql.cankaya.edu.tr adresinden alınan sayfa)
Ek 1 Ders Karşılığı Kayıt Yaptırmak İstediğim
Dersin Kodu-Adı

Ders
Grubu

Kredisi

Seçmeli /
Zorunlu

DANIŞMAN GÖRÜŞÜ
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Öğretim Yönetmeliği’nin 24/3 ve 24/4’üncü
gereği UYGUNDUR.
Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Öğretim Yönetmeliği’nin 24/3 ve 24/4’üncü
gereği UYGUN DEGİLDİR.
AÇIKLAMA:

Eğitim ve
maddeleri
Eğitim ve
maddeleri

Eski Yönetmelik

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin dönemlik normal ders yükü, kayıtlı oldukları bölümlerin ders programında belirtilen
yüktür.
(2) Bir dönemlik normal ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(3) Yarıyıl veya genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ders yükleri artırılamaz, en az 2.00 olan öğrencilerin
ders yükü, kendi isteği ve danışmanlarının önerisi ile en fazla iki ders artırılabilir.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre oluşacak ders yükünün üzerine ek bir ders daha alarak bulunduğu akademik yıl
sonunda mezun olabilecek öğrenciler, kendi istekleri, danışmanlarının görüşü, bölüm başkanlarının onayı ve ilgili
yönetim kurulu kararı ile ek bir ders daha alabilirler.
(5) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlı oldukları bu programlar için aldıkları derslerde
bu Yönetmeliğin bu maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınmaz.
(6) Öğrencilerin isteği ve danışmanlarının onayı ile normal ders yükleri azaltılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, bir
yarıyılda alabilecekleri asgari ders yükü, kredisine bakılmaksızın en az iki derstir.
Form: 006.v01 (02 Ocak 2018)

Bu form Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmıştır.

