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KARAR 2014/132
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yazısına istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 38202 sayılı yazısı gereğince, diğer
üniversitelerin açmış olduğu yaz öğretiminden ders alma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin esasların
aşağıdaki şekliyle kabulüne,

Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Öğretiminden Ders Alma
İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

1. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alınabilmesi için, yaz öğretimin
verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün
üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanından (LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek
olması gerekir.
a) Ek yerleştirme tablolarında yer alan taban puanlar ile vakıf üniversitelerinin burslu
programlarındaki taban puanlar dikkate alınmayacaktır.
b) Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcutsa; her bir öğretimin kendi taban
puanları esas alınacaktır.
c) M.T.O.K ile yerleşmemiş öğrencilerin başvurularında, M.T.O.K. ile yerleşen
öğrencilerin taban puanları esas alınamaz.

2. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders almak isteyen öğrenci; yaz okulunun
açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren belgeler ile birlikte
yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder, bölüm başkanlığınca ve ilgili akademik
birimimizin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde öğrenci diğer yükseköğretim
kurumlarının yaz öğretiminden ders alabilir.
3. Yaz öğretiminde bir öğrenci en çok üç (3) ders alabilir.
4. Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç alamadığı veya alıp da başarısız olduğu dersleri
alabilir.
5. Staj ve yıllık dersler yaz öğretiminde alınamaz.(02.06.2015,2015/77 Değişik)*
6. Yaz öğretiminde alınan harf notları kredi değeri olarak Üniversitemizdeki dersin kredi
karşılığına esas alınır.(02.06.2015,2015/77 Değişik)*
7. Yaz öğretimi sonunda, öğrenci almış olduğu ders ve derslere ait onaylı not döküm belgesindeki
notlar Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki nota dönüştürülerek,
akademik birimin yönetim kurulu kararıyla birlikte Öğrencinin transkriptine ilgili birimin öğrenci
işleri tarafından işlenir.
8. Yaz öğretiminde alınan tüm notlar, öğrenci not çizelgelerinde yaz dönemi olarak gösterilir. Bu
notlar genel not ortalamasına dâhil edilir.
9. Yetenek sınavıyla öğrenci alan Fakülte/Yüksekokul öğrencilerinin yaz öğretiminde ders

alabilecekleri üniversiteler, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
10. Kayıt donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde
alamazlar.

* 02.06.2015,2015/77 sayılı senato kararı
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KARAR 2015/77
Üniversitemiz 17/07/2014 tarih ve 2014/132 Senato kararıyla kabul edilen “Diğer Üniversitelerin
Açmış Olduğu Yaz Öğretiminden Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar”ın 5. ve
6. Maddelerinde yapılan değişikliklerin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

ESKİ

YENİ

5- Staj, atölye, proje ve benzeri uygulamalı dersler
yaz öğretiminde alınamaz.
6- Sadece yaz öğretiminde alınan CC ve üzeri harf
notları başarılı sayılır. Kredi Değeri olarak
Üniversitemizdeki dersin kredi karşılığı esas alınır.

5- Staj ve yıllık dersler yaz öğretiminde alınamaz.
6- Yaz öğretiminde alınan harf notları kredi değeri
olarak Üniversitemizdeki dersin kredi karşılığına
esas alınır.

