FORM-4 [Madde 20/22/24-(8)/30-(6)]
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMI İÇİNDE DERS SAYDIRMA FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

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

Adı Soyadı

: ……………………………………………………….…..

Öğrenci No: ………………………….

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: ................................................... Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Lisans Sonrası Doktora

Doktora

Programa Başladığı Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Kayıtlı Bulunduğu Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Daha Önce Alınan Dersin
Adı

Kodu

Kredisi

AKTS

Saydırılmak İstenen Dersin
Yılı

Dönemi

Notu

Kodu

Adı

Kredisi

AKTS Niteliği*

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








Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir
dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.
Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi
tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından
belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel
not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora
öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli
derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını
yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul
edilen dersleri alabilir.
İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not
ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.
Not dökümü onaylı formla birlikte teslim edilmelidir.

Öğrenci Danışmanının Adı Soyadı : …………………………………………………………………………………....…..
Görüşü

: Uygundur

Ret Gerekçesi

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

Tez Danışmanının Adı Soyadı

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

Görüşü

: Uygundur

Ret Gerekçesi

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

EABD Başkanlığı Görüşü

: Uygundur

Ret Gerekçesi

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

________________
Tarih
EABD Evrak No: ________________________
Gönderen
Gönderilen

: Fen Bilimleri Enstitüsü
: Öğrenci İşleri Müdürlüğü

________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

Uygun Değildir

Uygun Değildir

Öğr. Dan. İmzası: ………………….......

Tez Dan. İmzası : ……………………...

Uygun Değildir

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: _________________________________________
FBE Evrak No

:

____________________________
Enstitü Müdürü

