
31. MADDE EKSINAV DUYURUSU (YAZ ÖĞRETİMİ SONU) 

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, 

2021-2022 Akademik Yılı Yaz Öğretimi sonu, ek sınav hakkını kullanmak isteyen  

Öğrencilerimizin dikkatine; 

Kurallar 

1-) Ek sınav hakkından, öğrenim gördüğü önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam  

koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yılsonu sınavlarına giren aşağıdaki koşullara sahip öğrenciler  

yararlanacaktır.  

 Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok  

olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) notu alan öğrenciler, 

 Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için gerekli 2.00  

GANO’yu sağlayamayan ve GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC)  

notunu aldıkları kredili en çok iki dersi olan öğrenciler.  

2-) Dilekçelerde ders isimleri eksiksiz ve hatasız yazılacaktır. İmzalanmadan verilen dilekçeler  

geçersiz sayılacağı için, öğrenci sınav hakkından yararlanamaz. 

3-) Ek sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. Başvuru yapan öğrencilerimizden ek sınav hakkı  

onaylananların isimleri ve sınav saatleri web sayfamızda yayınlanacaktır. 

Ek Sınav Talep Formu: 

ÜNİKYS - Kalite Yönetim Sistemi (uludag.edu.tr) 

4-) Ek sınava aşağıdaki öğrenciler başvuru yapamazlar; 

4.1) En az dört yarıyılını tamamlamayan öğrenciler, 

4.2) 2020-2021 akademik yılı Bahar yarıyılında dönem derslerini alamayan öğrenciler, 

4.3) 2021-2022 akademik yılı Güz yarıyılında dönem derslerini alamayan öğrenciler, 

4.4) 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılında ve 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılında  

aldığı derslerden, ikiden fazla başarısız dersi olan öğrenciler, 

4.5) Birinci sınıf öğrencileri, 

4.6) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, 

4.7) Toplam ders yükü 112 AKTS’den daha düşük olan öğrenciler, 

4.8) Zorunlu stajını yapmayan öğrencilerin, eksınav başvuru tarihlerinde stajlarına başlamış  

olması zorunludur. 

Not: Ek sınav hakkı her öğrenciye sadece bir defa tanınmaktadır. Bu nedenle, daha önceki  

dönemlerde ek sınav hakkını kullanan ancak, başarısız olan öğrenciler20 Eylül 2022 

tarihlerinde yapılacak ek sınavlara giremezler ve herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.  

Ek Sınav Müracaat Süresi  (31. Madde) 12-13 Eylül 2022 

Ek Sınav (31. Madde) Programı İlanı 19 Eylül 2022 

Ek Sınavlar (31. Madde) 20 Eylül 2022 

 

https://unikys.uludag.edu.tr/tr/document_categories?document=ek+s%C4%B1nav&commit=Arama+Yap

