
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Eğitimde Özgün, Düşüncede Özgür…  

 

 

PROGRAM 

ÖZEL KOŞUL 
NUMARASI 

(BKZ.) 
ÖZEL KOŞULLAR 

Hemşirelik  Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bk. 4 

a) Bursa dışında ikamet etmekte olan öğrenciler 
için; yerleştirmeye esas alınan puan 
sıralamasında Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci 
arasında yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi 
yurtlarına sıralamasız, ücretsiz olarak kabul 
edilir. Ayrıca bu öğrencilere ücretsiz öğle yemeği 
verilir. Öğrenci yerleştirildiği bölüm/programda 
öğrenimine başarılı olarak devam ettiği sürece 
yurt hizmetlerinden ücretsiz olarak 
yararlanacaktır. İki dönem üst üste dönem 
ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması 
(GANO) 2.50'nin altına düşen öğrenciler yurt 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

b) Yerleştirmeye esas alınan puan sıralamasında 
Türkiye genelinde 501 ile 1000 öğrenci arasında 
yer alanlar Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtlarında 
sıralamasız olarak yerleşme ve yurt ücretinden 
%50 indirimli olarak yararlanma hakkı verilir. İki 
dönem üst üste dönem ve/veya Genel 
Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.50’nin 
altına düşen öğrenciler yurt ücretinde %50 
indirim hakkından yararlanamayacaklardır. 



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK 
SINIFI 

İsteyen öğrencilere kontenjan dâhilinde (bazı 
üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) 
bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı 
uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim 
süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil 
değildir. 

HAZIRLIK EĞİTİMİ  YERİ 

Bu programın İngilizce, Almanca ve Fransızca 
Hazırlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Ali Osman 
Sönmez Kampusunda (Bursa) Yabancı Diller 
Yüksekokulunda verilecektir. 

- 

Bu programın yerleştirme puan türünde başarı 
sırası 120 bininci sırada olan adayın yerleştirme 
puanın altında yerleştirme puanına sahip 
adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı 
sağlamayan adaylar ilgili programı tercih 
edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan 
adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili 
tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 

 


