FORM-3 [Madde 6-(1)/(2)]

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE İNTİBAK FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

: ……………………………………………………………………………………….EABD Başkanlığı

Adı Soyadı

: ……………………………………………………………………………………..……………………

Halen Kayıtlı Bulunduğu Üniversite: ……………………………… Ana Bilim Dalı: ……………………….…..………
Lisansüstü Program Adı: …………………………………

tezli

tezsiz

Lisans Sonrası Doktora

Doktora

Halen Kayıtlı Bulunduğu Lisansüstü Programa Başladığı Akademik Yıl: ………………………… Dönem: …………....
Lisansüstü Genel Not Ort. : ........................................ Lisans Genel Not Ortalaması: …………………………………...
ALES Sınav Sonucu: ………… Tarihi: …………....İngilizce Sınavı: …………… Sonucu: ……….. Tarihi : ………...
AİYS (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)’ye katılacak mı?: Evet
Önceki Lisansüstü Programında Alınmış Dersin
Kodu

Adı

Kredisi

AKTS Yılı

Hayır
Eşdeğer Dersin

Dönemi

Notu

Kodu

Adı

Kredisi

AKTS Niteliği* Notu

* Doktora programları için (varsa) dersin niteliği “zorunlu”, “çekirdek”, “odak”, “seçmeli” şeklinde belirtilecektir.

 Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış
öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla,
Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul
edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir
üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin 5 inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl
uzunluğu Üniversiteden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tarafından
belirlenir.
 Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci ilgili EYK kararı ile yüksek lisans
programına geçebilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararı ile
programa intibakı yapılır.
 ALES, İngilizce Yeterlik sınav sonuçları; not dökümü ve ders içerikleri onaylı formla birlikte teslim
edilmelidir.
Ana Bilim Dalı Başkanlığımızca yatay geçiş başvurusu uygun görülen yukarıda adı geçen öğrencinin; intibak
sonucunda ………………………….………… Yüksek Lisans
/Doktora
Programında alması gereken …… adet
seçmeli/…… adet zorunlu dersten muaf tutulması ve buna bağlı olarak programı tamamlaması gereken en az ders
yükünün …..… kredi olması ve muafiyet verilen derslerinin not ortalamasına katılarak, yatay geçişinin
………..…………..………………
Mühendisliği tezli yüksek lisans
/tezsiz yüksek lisans
/
…………………………………..…..doktora
programı ……….. dönemine yapılması önerilmektedir.
_____________________________
Tarih
EABD Evrak No: ______________________
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI:
_________________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: _________________________________________
Tarih: ________________

Karar No: ______________

________________________________
Enstitü Müdürü

