Şube (Section) Değişikliği Başvuru Formu
Tarih: …..../…...../20.….
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına,
Şube değişikliği (Section Change) döneminin bitmiş olması sebebiyle kayıt sistemi üzerinden bu
işlemi yapamamaktayım. Bundan dolayı aşağıda belirttiğim şube değişikliği hususunda gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Adı, Soyadı : …………………………..……...
Numarası

: ……………………………..…..

Cep tel no

: ……………………………..…..

e-posta

: ……………………………..…..

İmza

:

Tablolardaki bilgiler sis.bilgi.edu.tr altında öğrenci profili içindeki bilgilerle uyumlu olmalıdır. Gerekli olduğunu düşündüğünüz
durumlarda gerekçenizi yazmak için ek kâğıt kullanabilirsiniz. Eksik bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kayıtlı Olunan Bölüm
Akademik Danışman Adı ve Soyadı
Öğrencinin Sistemde Gözüken Akademik Dönemi
Kümülatif Genel Not Ortalaması

Ders kodu

Ders adı

Eski şube
kodu

Yeni Şube
Kodu

Yeni Şube Yetkilisinin İsmi Soyadı ve
İmzası

Bu kısım öğrenci danışmanı tarafından sistem üzerinden kontrol edilerek doldurulacaktır.
Planlanan Değişiklik Sonrası Ders Programında Çakışma Oluyor mu?
Danışmanın Varsa Diğer Görüşleri

KABUL
……………………………………....…Bölümü öğrencisi…………...............................……’in …..…../….…./.............
tarihli dilekçesi incelenmiş olup, 12.03.2018 tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen maddeleri göz önünde bulundurularak
Madde 14: Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği
derslerden oluşan bireysel ders programı ile bireysel ders programında yapılabilecek değişiklikler, lisans ve önlisans programlardaki ders
sıralaması esas alınmak üzere, başarı durumu, önkoşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz
konusu kıstasların uygulanmasına rağmen, bireysel ders programının kesinleştirilemediği haller, ilgili fakülte veya yüksekokulun yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

…………………..... kodlu dersten, ........................ kodlu derse şube değişikliği isteğinin kabulünün Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına önerilmesine karar verilmiştir.

Öğrenci Danışmanı;

Bölüm Başkanı;

Adı, Soyadı:

Adı, Soyadı:

İmzası:

İmzası:

RED
……………………………………....…Bölümü öğrencisi…………...............................……’in …..…../….…./.............
tarihli dilekçesi incelenmiş olup, yukarıda listelenen …………………… kodlu dersten, ........................ kodlu derse
şube değişikliği isteğinin…………………………………………….…nedeniyle ekleme/çıkarma isteğinin, reddinin
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına önerilmesine karar verilmiştir.

Öğrenci Danışmanı;

Bölüm Başkanı;

Adı, Soyadı:

Adı, Soyadı:

İmzası:

İmzası:

