T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

MEZUNİYET AŞAMASINDA FAZLADAN ALINACAK DERS BAŞVURU FORMU

İşlem Başlangıç Tarihi: ___/___/20___

İşlem Bitiş Tarihi: ___/___/20___

Adı Soyadı
Öğrenci No
Birimi
Program/Sınıf
Telefon
e-posta

_______________________@ogr.uludag.edu.tr

Yaz Döneminde Fazladan Alınacak Ders/Dersler

D.Kodu

Dersin Adı

Türü
(Z/S)

AKTS

20
/ 20
Eğitim-Öğretim Yılı Yaz dönemi sonunda mezuniyet aşamasına
gelmiş bulunmaktayım. Bu nedenle, belirttiğim dersi alabilmek için gereğini bilgilerinize arz
ederim.
UYGUN:

RED :

Öğrencinin Adı Soyadı
İmza

DENETLENECEKLER:
1)
2)
3)
4)
5)

Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok dört ders alabilir.
Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece iki dersi kalan öğrenciler
bu iki derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü iki ders artırabilirler.
Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak
öğrenciler birlikte kayıt yaptırabilirler.
Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.
Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan
bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanacak olan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve
dersin ücreti öğrenciye iade edilir.
NOT: İmza sahipleri formdaki bilgilerden sorumludur.
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