FORM 9
GENEL NOT ORTALAMASINDAN DERS ÇIKARTILMASI

..…./..../202…

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
…………………..…. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA
20 …-20 …. Güz/Bahar Dönemi’nde fazladan almış olduğum aşağıda sunulan seçmeli
ders/derslerin, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 21’inci
maddesine gereği, not dökümümden silinmemek şartıyla genel not ortalamamın dışına çıkartılmasını
saygılarımla arz ederim.
Adı-Soyadı :
Numarası

:

Tel No

:

İmza

:

Ek: Not Dökümü (sql.cankaya.edu.tr adresinden alınan sayfa)
Genel Not Ortalamasından
Çıkartılacak Ders Kodu-Adı

Aldığı Dönem

Yerine Sayılacak Ders
Kodu-Adı

20 …-20 …
Güz/Bahar/Yaz
20 …-20 …
Güz/Bahar/Yaz
DANIŞMAN GÖRÜŞÜ
Adı-Soyadı:

Tarih:

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve
Öğretim Yönetmeliği’nin 21’inci
UYGUNDUR.
Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve
Öğretim Yönetmeliği’nin 21’inci
UYGUN DEGİLDİR.
AÇIKLAMA:

Aldığı Dönem
20 …-20 …
Güz/Bahar/Yaz
20 …-20 …
Güz/Bahar/Yaz

Lisans Eğitim ve
maddesi gereği
Lisans Eğitim ve
maddesi gereği

İmza:
MADDE 21 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans ya da çift anadal/yandalprogramlarının müfredatında
yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde ve sayıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:
a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi biçiminde gruplara ayrılarak eğitim
müfredatında açıkca belirtilir. Genel kültür ve program yeterliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan
dışı seçmeli ders sayısı en az bir en fazla iki olabilir. Bu dersler fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafından ilan edilen seçmeli
ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarından alınabilir.
b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının yanı sıra 240'dan fazla AKTS'ye sahiplerse,
fazla AKTS'leri kadar seçmeli derslerini bölüm başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten
silinmemek şartıyla genel not ortalaması dışına çıkartabilir.
ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışındaki hiç bir ders mezuniyet için değerlendirmeye
alınmaz ve genel not ortalaması hesabında kullanılmaz.
d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
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Bu form Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmıştır.

