FORM-4 [Madde 23-(2)]

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI ARASI GEÇİŞ İNTIBAK FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

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

ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı

: ……………………………………………………………….

Öğrenci No: ………………………….

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: ......................................................... Yüksek Lisans (tezli)
Programa Başladığı Dönem

: 20.…. / 20.….

….. Dönem

Kayıtlı Bulunduğu Dönem

: 20.…. / 20.….

….. Dönem

Geçiş Yapılacak Program Adı: ............................................................. Yüksek Lisans (tezli)
Saydırılan Dersin
Kodu

Adı

Kredisi AKTS

Yüksek Lisans (tezsiz)

Yüksek Lisans (tezsiz)

Eşdeğer Dersin*
Yılı

Dönemi

Notu

Kodu

Adı

Kredisi AKTS

Niteliği***
(Seçmeli/
Zorunlu)

Notu

* Saydırılan dersin öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programının hangi dersi yerine (seçmeli veya zorunlu) sayılacağının belirtilmesi
gerekir. Eşdeğer ders olmaması halinde saydırıılan dersin öğrencinin bağlı bulunduğu müfredatındaki hangi seçmeli ders grubuna sayılacağının
belirtilmesi gerekmektedir.
** Doktora programları için (varsa) dersin niteliği “zorunlu”, “çekirdek”, “odak”, “seçmeli” şeklinde belirtilecektir.

 Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin olumlu görüşü ve
ilgili EYK onayı ile yapılabilir. Bu durumda önceki yüksek lisans programında alınan dersler ilgili EYK kararıyla
yeni kayıt olunacak yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
 Öğrenci dilekçesi, tezli programlar için ALES sonuç belgesi (T.C. uyruklu öğrenciler için) ve not dökümü onaylı
formla birlikte teslim edilmelidir.
Ana Bilim Dalı Başkanlığımızca Tezli
/ Tezsiz
Yüksek Lisans Programına geçiş başvurusu uygun görülen
yukarıda adı geçen öğrencinin; intibak sonucunda ………………………….………… Tezli
/ Tezsiz
Yüksek
Lisans Programında alması gereken …… adet seçmeli/…… adet zorunlu dersten muaf tutulması ve buna bağlı olarak
programı tamamlaması gereken en az ders yükünün …..… kredi olması ve muafiyet verilen derslerinin not ortalamasına
katılarak, geçişinin ………..…………..……………… Mühendisliği tezli yüksek lisans
/tezsiz yüksek lisans
programı ……….. dönemine yapılması önerilmektedir.

_____________________________
Tarih
EABD Evrak No: ______________________
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI:
_________________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: _________________________________________
Tarih: ________________

Karar No: ______________

________________________________
Enstitü Müdürü

