DERS MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU


Form doldurularak onaylı transkript ve onaylı ders içerikli ile birlikte Yüksekokul Sekreterliğine
ulaştırılmalıdır.
 Başvuru, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde yapılmalıdır.(Ek kontenjan ile
gelen öğrenciler ise kayıt oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde)
 Ders muafiyeti talep edilen dersin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemesi gerekir.
 Başvurular yapılacak olan ilk yönetim kurulunda karara bağlanır.
Ders muafiyeti MADDE 18 - (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran
öğrenciler, yarıyıl başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjan ile gelen öğrenciler ise kayıt
oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları
derslerden muaf tutulmak için, derslerin alındığı tarih üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemek koşuluyla
bölüm başkanlığına başvurabilir. Muafiyet istekleri, bölüm başkanlıklarınca oluşturulacak intibak
komisyonunda değerlendirilip, ilgili yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir.
Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına
katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar
alabilirler. (2) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem kredilerini
geçmemek koşulu ile muaf oldukları derslerin yerine daha önce hiç almadıkları veya bir üst yıla ait olan dersleri
alabilirler.
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Yüksekokulunuzun …………………………… numaralı öğrencisiyim. Daha önceki
yıllarda devamını sağladığım ve başaralı olduğum derslere ait bilgiler ilişikteki not durum
belgesinde mevcuttur. Söz konusu derslerden muaf olmayı saygılarımla arz ederim.
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Ek:
1- Transkript(Onaylı)
2- Ders İçerikleri(Onaylı)
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