Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Son Sınıf Öğrencileri İçin
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesi Uygulama Akış Şeması
Öğrenci Azami Öğrenim Süresini
Tamamladı.
(Lisans için 7 yıl
Ön Lisans için 4 yıl)

Öğrencinin
Kaydı Silinir.

Hayır

Son Sınıf Öğrencisi mi?
(Lisans için en az 180 Akts,
Ön Lisans için en az 90 Akts krediyi
tamalamak)

Evet
Evet

Hayır

EK SINAV hakkı için
başvuru yaptı mı ?

EK SINAV HAKKI
Azami öğrenim süresi bitiminde son sınıf öğrencilerinin dilekçe
vererek yapacakları başvurusu sonucunda koşullara uygunlukları
halinde, azami öğrenim süresi bitimi sonrası kendilerine bir yıl
içerisinde iki sınav hakkı verilmesidir. Bu sınavların yapılacağı
tarihler derslere göre belirlenir.
1 (bir) yılda 1 (bir) dönem açılan ders için : açıldığı dönemin
sonundaki final sınavı ve bütünleme sınavında,

Mezuniyet için tamamlaması gereken ders sayısı kaçtır?
(Tamamlanması gereken ders sayısı = Zorunlu Ders +Seçmeli Ders + Serbest Seçmeli Ders + Staj derslerinin toplamını ifade eder )

5 den fazla
ders ise.

1 (bir) yılda 2 (iki) dönem açılan ders; açıldığı dönemin sonundaki
final sınavı ve bütünleme sınavında (öğrencinin yazılı talebi ile
dersin bütünleme sınavındaki hak bir sonraki dönemin final
sınavında kullanabilir),

Evet

Bütünlemesi olmayan ve her yarıyıl açılan derslerin 2 sınav hakkı
final sınavlarında.
Ancak 1 (bir) dönem açılan ve sadece final sınavı yapılan ders için
öğrenciye BÜTÜNLEME SINAV HAFTASINDA 2. SINAV HAKKI
VERİLİR

EK SINAV
hakkı
kullandı mı?

Kalan dersler için 3
yarıyıl sınavlara girme
hakkı verilir

Ek sınav hakkı kullanan öğrenciler final/bütünleme sınavında bu
haklarını kullandıkları için öğrenci otomasyon sisteminde
katıldıkları sınav listesine “ders başarı notu” olarak işlenir (Bu
öğrencilerin ara sınav notu olmayacağı için, sisteme ara sınav notu
işlenmesi gerekiyor ise ek sınav notu aynı zamanda ara sınavı notu
bölümüne de işlenir)

1 ders
ise

5-2 arası ders ise

Hayır

Kalan dersler için 4
yarıyıl sınavlara
girme hakkı verilir.

0 Ders- Not
Ortalaması
Tutmuyor ise

Not Ortalaması
Yükseltmek
üzere istedikleri
derslerden
SINIRSIZ SINAV
HAKKI verilir.

Verilen süre sonunda kaç dersi kaldı?

İKİ EK SINAV hakkı sonunda kaç dersi kaldı?

SINIRSIZ SINAV HAKKI
Öğrencinin
Kaydı Silinir.

1 den fazla
dersi kaldı ise

1 dersi kaldı
ise

(Açılacak sınavlara (staj dahil) üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.)

