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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

Tek Ders Başvuru Formu 
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0   00.EÖ.FR.59 

 

Akademik Yıl 20… / 20… Yarıyıl        Güz                                       Bahar        Yaz 

Fakülte  Öğrenci No  

Bölüm   Cep. Tel.  

Ad, Soyad   E-Mail  

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dersi En Son Aldığınız Öğretim Elemanı 

   

 

Bu kısmı öğrenci, bölümü ile dolduracaktır. 

Bölüm Seçmeli Sayısı …….. adet olmalı  Tam                   Eksik  

Üniversite Ortak Seçmeli …….. adet olmalı  Tam                   Eksik  

Girişimcilik ve Proje Yönetimi Dersini almalı  Tam                   Eksik  

AKTS Sayısı …….. olmalı  Tam                   Eksik  

AKTS Sayısı ….….’tan az ise eksik akts dilekçesi doldurmalı  Tam                   Eksik  

Tek Ders Notu Sonucunda Genel Ortalama 2.00 üstü olmalı  Tam                   Eksik  
 

* Kayıt sırasında bildirdiğim adresle birlikte yukarıda belirttiğim e- posta adresine yapılacak tebligatların da Tebligat Kanununa göre 

tarafıma yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederim. 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tek ders sınavı 

MADDE 28 – (1) Mezuniyetleri için staj hariç tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersi 

kalan öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. 

(2) Staj hariç tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere 

seçecekleri bir dersten, akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. 

(3) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye 

tek ders sınav hakkı tanınmaz. 

(4) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işletmede mesleki eğitim gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. 

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere müracaat ederler. İlgili birim; 

öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılması hakkında yönetim kurulu kararı alır. 

(6) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilik programına 

katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin 

mezuniyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Senato kararı ile ek tek ders sınav hakkı verilebilir. 

(7) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar 

almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarına girebilirler. 

(8) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavdan başarılı olunması için en az DD 

notu alınması gerekir. 

 

Öğrencinin İmzası* 

 

 

 

Bölüm Onayı 

 


