FORM-5 [Madde 24-(6)/ 27- (5)]
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANS DERSİ ALMA BAŞVURU FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

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

Adı Soyadı

: ……………………………………………………….. Lisansüstü Öğrenci No: ……………………

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: ………………………………….. Yüksek Lisans (tezli)

Yüksek Lisans (tezsiz)

Programa Başladığı Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Kayıtlı Bulunduğu Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Alınmak İstenen Dersin
Kodu








Adı

Kredisi AKTS

Yılı

Dönemi

Niteliği (S-Z)

Tezli yüksek lisans programında öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans derslerinden
seçebilir. Anadilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili
EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.
Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.
Lisans dersi alan öğrencinin bu dersi aldığı öğretim elemanından; ilk lisans dersi olması halinde XXX
580 “Özel Çalışmalar I (Kredisiz)”, ikinci lisans dersi olması halinde XXX 581 “Özel Çalışmalar II
(Kredisiz) ” ve üçüncü lisans dersi olması halinde XXX 582 “Özel Çalışmalar III (Kredisiz)” dersine de
kayıt olması zorunludur.
Lisans ve yüksek lisans not dökümleri onaylı formla birlikte teslim edilmelidir.

Öğrenci Danışmanının Adı Soyadı : ………………………………………………………………………..…..
Öğrencinin ekli lisans transcriptinde görüleceği üzere lisans eğitimi sırasında yukarıda belirtilen dersi/dersleri almadığı
görülmektedir. Yüksek lisans transcripti incelendiğinde ise tezli
programından ……. adet ders aldığı

/ders almadığı

/tezsiz

yüksek lisans eğitimi sırasında lisans

tespit edilmiş olup adı geçen öğrencinin yukarıda belirtilen

dersi/dersleri alması ve yüksek lisans not ortalamasına katılması; Uygundur

Uygun Değildir

Öğr. Dan. İmzası: ………………………………………………………………...
Tez Danışmanının Adı Soyadı
Görüşü
Red Gerekçesi

: ……………………………………………………………………………...
: Uygundur
Uygun Değildir
Tez Dan. İmzası :...…………...
: ……………………………………………………………….……………….……...

Dersin alınacağı ilgili Bölüm Başkanlığı : ……………………………………………………………….……………...
Bölüm Başkanlığı Görüşü
Red Gerekçesi

: Uygundur
Uygun Değildir
: ……………………………………………………………….……………….……...

_____________________________
Tarih
EABD Başkanlığı Görüşü
Red Gerekçesi

: Uygundur
Uygun Değildir
: ……………………………………………………………….……………………...

_________________________
Tarih
EABD Evrak No: ______________________
Gönderen
Gönderilen

____________________________
Bölüm Başkanı

: Fen Bilimleri Enstitüsü
: Öğrenci İşleri Müdürlüğü

________________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: _________________________________________
FBE Evrak No

:

____________________________
Enstitü Müdürü

