YAZ OKULU İÇİN BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMAK
İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler aşağıdabelirtilen şartları sağlamaları halinde diğer
üniversitelerin açacakları yaz okullarından ders alabilirler.
YAZ OKULUNA BAŞVURULAR
Başka bir Yükseköğretim Kurumundan yaz okulu kapsamında ders almak isteyen öğrenciler,
Üniversitemize yerleştiği yılda kayıtlı olduğu programının taban puanından daha yüksek bir programın
bulunduğu bir Üniversiteye başvuru yapmaları gerekmektedir. (Kayıt yaptırılan yılın kılavuzu ÖSYM
sayfasından indirilerek bakılabilir. Örneğin, 2012 Ylı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf
Öğretmenliği Programı Taban Puanı 358.000 ise, ders alınan programın taban puanı en az 358.001 olmalıdır.)

Ders almak istedikleri yaz öğretimi programlarının bulunduğu üniversiteyi, bölümü, ders içerikleriyle
birlikte almak istediği dersleri, derslerin kredilerini (ders saati, kredisi olarak) belirten ekteki “Yaz Okulu
Ders Alma Formu”ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvuru yaparlar. Başvurular, bölüm başkanlığı
tarafından değerlendirilir ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz öğretiminde ders alınamaz.
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YAZ OKULLARINDAN DERS ALMA KRİTERLERİ
1- Öğrencilerin yaz okulunda alacağı derslerin denkliği (içerik, dil, kredi, ders saati, dersin içeriği)
uygun olmalıdır.
2- Yaz okulundan en fazla üç (3) ders alınabilir.
3- Yaz Okulunda;
a)Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri alabilirler. Ancak üç dersi
aldığında mezun olabilecek olan öğrenciler için bu şart aranmaz. Bu durumdaki öğrenciler daha
önceki yarıyıllarda açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri de alarak mezun olabilirler.
b)Genel Akademik Not Ortalamalarını (GANO) yükseltmek amacıyla ortalamaya bağlı olarak
başarılı olunan sınamaları dersleri (DC harf notlu) alabilirler.
c) Yaz Okulunda bitirme çalışması, tasarım, proje gibi dersler alınamaz.
ç) Staj yapan öğrenciler staj süresince Yaz Okulundan ders alamazlar.
d) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda alınacak dersler içinde geçerlidir.
YAZ OKULU ÖĞRETİMİNİN TAMAMLANMASI
Öğrencilerin ; başka bir üniversitede yaz okulunu tamamlamalarından sonra , yaz okulundan almış
oldukları derslerin notlarını içeren transkripti (başarı durum belgesi), bir sonraki yılın kayıt yenileme
başlama tarihlerinden en az bir hafta önce onaylı olarak dilekçe ekinde ilgili bölüm başkanlığına teslim
edilmelidir.
Yaz döneminde; birim yönetim kurulunca kabul edilen ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan
derslerin başarı notları, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre çevrilir. Öğrencinin yaz okulunda almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmesi için
başarı notunun en az CC harf notu veya karşılığı olmalıdır.
Yaz döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyeti
gerçekleşir.
RTEÜ Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Esasları
Yaz Okulu Ders Alma Formu

