ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

13 - 24 Haziran 2016

Yaz okulunda öğrencilerin ön kayıt için otomasyondan ders seçmeleri ve
bankaya ücret yatırmaları için başlama ve bitiş tarihleri

27 Haziran 2016

Ön kayıt işlemleri sonucunda kesin açılacak derslerin ilanı

Öğrencilerin açılması kesinleşen derslerden ders seçerek kesin kayıtlarını
27 Haziran-1 Temmuz 2016 yapmaları ve ön kayıtta seçtiği ders/derslerden açılmayan ders/derslerin yerine
başka ders/dersler seçmeleri için başlama ve bitiş tarihleri
11 Temmuz- 26 Ağustos 2016 Yaz okulunda derslerin başlama ve bitiş tarihleri
29 Ağustos-4 Eylül 2016

Yaz okulu final sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri
YAZ OKULU İLE İLGİLİ YÖNERGEDEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

Madde 7- Yaz okulunda ders ve/veya ders gruplarının açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans derslerinde en
az 25 (yirmi beş) lisansüstü derslerde en az 3 (üç) olmalıdır. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın
altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı gerekir. Bir derse kayıt yaptıran
öğrenci sayısı 50 (elli)’den fazla ise lisans dersleri için ilgili fakülte yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Öğrenci sayıları ilgili fakülte yönetim kurulunca
değiştirilebilir.
Madde 8 (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Yaz Okulunda ders almak öğrencinin isteğine
bağlıdır. Öğrenciler bir yaz döneminde en çok 3 (üç) ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu
ve benzeri bütün dersler dâhildir. Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciye ilaveten bir ders verilebilir. En son
AGNO’su 2.00 veya üzeri olan öğrenciler, yaz okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler. Son
AGNO’su 2.00’ın altında olup, bir önceki AGNO’su 2.00 veya üzeri olan öğrenciler ise sadece yaz okulunu takip
eden güz yarıyılından ders alabilirler. Bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış,
tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst
yarıyılın/yılın açılan derslerinden en fazla 2 (iki) ders alabilirler. Yaz Okulu sonunda AGNO’su iki dönem üst üste
2.00’ın altına düşen öğrenciler başarısızlığı devam ettiği sürece müteakip güz ve bahar yarıyıllarında yeni ders
alamazlar. Sadece yaz okulunda aldığı derslere kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu
yerine getirmedikleri dersleri alamazlar. Kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurdukları dönemlere ait dersleri yaz
okulunda alamazlar. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır
Madde 12- Her ders için en az bir ara sınav ve bir yaz okulu sonu sınavı yapılır. Sınav sonuçları, sınavların bitiş
tarihinden en geç bir hafta sonra ilan edilir. Mazeretinden dolayı ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen
öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
Madde 13- Yaz okulunda ders alan öğrenci aynı anda staj yapamaz.
Madde 16- Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz okulu final
sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar
yarıyıllarında yapılan toplam ders saati sayısı kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. Azami kanuni öğrenim süresini, izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz
okulundan yararlanabilirler.
Madde 17- Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere
devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez.
Not: yaz okulu ücretleri Bakanlar Kurulu kararı açıklandıktan sonra ilan edilecektir.

