Zorunlu veya Seçmeli Ders Ekleme/Çıkarma Başvuru Formu
Tarih: …..../…...../20.….
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına,
Aşağıdaki tabloda gerekçesiyle belirtmiş olduğum derslerin eklenmesi/çıkarılması için 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 tipi
(zorunlu,
seçmeli)

Ders
kodu

Ders Adı

AKTS
kredi
yükü

Ekleme

Çıkarma

Gerekçe

Dersin öğretim üyesinin izni
ve imzası (sadece eklenecek
seçmeli dersler için gereklidir)

Bu kısım akademik danışman tarafından sis.bilgi.edu.tr altında öğrenci profili içindeki bilgiler kontrol edilerek doldurulacaktır.

Öğrencinin Sistemde Gözüken Akademik Dönemi
Öğrencinin Kümülatif Genel Not Ortalaması
Öğrencinin Mevcut Dönemine Ait Kredi Yükü (AKTS)
Talep Edilen Değişiklik Sonrası Planlanan Kredi Yükü (AKTS)
Planlanan Değişiklik Sonrası Ders Programında Çakışma Oluyor mu?

Ders Ekleme
Ders
kodu

Ders adı

AKTS
kredi
yükü

Eklenecek derse ait ön
koşul sağlanıyor mu?
(Evet, Hayır)

Ders tipi*

Müfredatta dersin ekleneceği
sene ve dönem (seçmeli dersler
için cevaplanacaktır)

*zorunlu ders, fakülte listesi, bölüm listesi, GE-sosyal bilimler listesi, GE-sanat ve beşeri bilimler listesi, GE-sosyal sorumluluk ve katılım
listesi, tüm seçmeli dersler listesi

Ders Çıkarma
Ders
kodu

Ders adı

AKTS
kredi
yükü

Çıkartılmak istenen ders öğrencinin
daha önceden kalmış olduğu bir ders
mi? (Evet, Hayır)

Ders tipi*

*zorunlu ders, fakülte listesi, bölüm listesi, GE-sosyal bilimler listesi, GE-sanat ve beşeri bilimler listesi, GE-sosyal sorumluluk ve katılım
listesi, tüm seçmeli dersler listesi

Danışmanın Varsa Diğer Görüşleri (öğrenci çift ana dal öğrencisi ise bu doğrultudaki bilgiler burada bildirilmelidir)

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.
Madde 17:
[1] Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Öğrencinin bulunduğu yarıyılın kredisinin olağan kredi yükünden fazla
olduğu hallerde yarıyıl kredisi olağan kredi yükü olarak kabul edilir.
[3] Üçüncü ve sonraki yarıyıllardaki öğrencilerin azami kredi yükü, yaz öğretimi hariç olmak üzere bir akademik yılda seksen (80) kredi, bir
yarıyılda kırk iki (42) kredidir.
[5] Öğrencilerin yarıyıllık asgari kredi yükü yirmi (20) kredidir. Azami iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için asgari kredi yükü
kuralı geçerli değildir. Fakülte yönetim kurulları gerekli gördükleri hallerde belirli bir öğrencinin asgari kredi yükünü başvurusu üzerine
düşürebilirler.”
Madde 23: Zorunlu bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dâhilinde tekrarlamak zorundadır.
Haklı nedenlerin bulunması halinde, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, öğrencinin başvurusu üzerine ders tekrarı yükümlülüğünün
ertelenmesine izin verebilir. Ancak 25 inci madde uyarınca başarısı yetersiz durumda olan öğrencilerin ders tekrar yükümlülüğü
ertelenemez. Tekrar edilmesi gereken zorunlu derslerin ders programlarından çıkarıldığı hallerde, tekrar yerine en az aynı kredi sayısına sahip
olan hangi dersin veya derslerin alınacağı fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Madde 25: Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır.
Sınamalı öğrencilere, olağan kredi yükünden fazla kredi yükü verilmez. Bu öğrenciler kulüp yönetimlerinde yer alamaz. Sınamalı statüdeki bir
öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramadığı takdirde başarısı yetersiz öğrenci sayılır.
Başarısı yetersiz durumdaki öğrenci en fazla otuz kredilik ders alabilir.”

…………………................................................................................................................. kodlu ders(ler)in çıkarılması,
............................................................................................................................................ kodlu ders(ler)in eklenmesi
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 ders(ler)in çıkarılması,
............................................................................................................................................ kodlu ders(ler)in eklenmesi
isteğinin, reddinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına önerilmesine karar verilmiştir.

Öğrenci Danışmanı;

Bölüm Başkanı;

Adı, Soyadı:

Adı, Soyadı:

İmzası:

İmzası:

