FORM-6 [Madde 21-(3) / 24 (7) /27-(6)]
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÜNİVERSİTE DIŞI LİSANSÜSTÜ DERS ALMA BAŞVURU FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

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

Adı Soyadı

: ……………………………………………………….. Lisansüstü Öğrenci No: ……………………

Kayıtlı Bulunduğu Program Adı: ........................................................ Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Lisans Sonrası Doktora
Programa Başladığı Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Kayıtlı Bulunduğu Akademik Yıl

: ……………………….. Dönem: ………………….

Doktora

Alınmak İstenen Dersin
Kodu

Adı

Kredisi

Yılı

AKTS Dönemi

Niteliği*
(Seçmeli/ Zorunlu)

* Doktora programları için (varsa) dersin niteliği “zorunlu”, “çekirdek”, “odak”, “seçmeli” şeklinde belirtilecektir.

 Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan
ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.
 Formun doldurulması için ders alınacak üniversiteden dersin alınabileceğine dair onay alınmış olmalıdır.
 Başvurunun onaylanması halinde ders alınacak üniversiteye onaylanan başvurunun iletilmesi ve alınan dersin
dönem sonu notunun onaylı bir şekilde ilgili EABD Başkanlığına iletilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.
 İlgili EABD öğrencinin üniversite dışından aldığı dersin dönem sonu notunu iletirken; söz konusu dersin öğrencinin
devam etmekte olduğu lisansüstü programının hangi dersi yerine (seçmeli veya zorunlu) sayılarak not dökümüne
işleneceğini belirtmekle yükümlüdür. Eşdeğer ders olmaması halinde saydırılan dersin öğrencinin bağlı bulunduğu
müfredatındaki hangi seçmeli ders grubuna sayılacağının belirtilmesi gerekmektedir.
 Tezli yüksek lisans programında öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne
sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki lisansüstü ders alabilir.
 Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne
sayılmak üzere başka üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir.
 Yüksek lisans ve doktora not dökümü onaylı formla birlikte teslim edilmelidir.
Dersin alınacağı Üniversite/Enstitü
: ……………………………………………………………………………...
EABD Başkanlığı
: ……………………………………………………………………………...
Yüksek Lisans Dersi
Doktora Dersi
(Alınacak dersin onaylı içeriği onaylı formla birlikte teslim edilmelidir)
Öğrencinin ekli yüksek lisans

not dökümü incelenmiş olup; daha önce üniversite dışındaki başka bir

/doktora

yükseköğretim kurumundan …… adet yüksek lisans

/doktora

dersi aldığı

geçen öğrencinin yukarıda belirtilen dersi/dersleri alması ve yüksek lisans
Uygundur

/ ders almadığı

/doktora

tespit edilmiştir. Adı

not ortalamasına katılması;

Uygun Değildir

Öğrenci Danışmanının Adı Soyadı : ……………………...…………………………………………………................…......
Öğr. Dan. İmzası
: …………………………………………………………………………..…...
Tez Danışmanının Adı Soyadı

: ………………………………………………………………………….....…...

Görüşü
Ret Gerekçesi

: Uygundur
Uygun Değildir
Tez Dan. İmzası :...……….....…...
: …………………………………………………………….……………….…..

EABD Başkanlığı Görüşü
Ret Gerekçesi

: Uygundur
Uygun Değildir
: …………………………………………………………….……………………

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

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: __________________________________________
Tarih: ________________

Karar No: ______________

________________________________
Enstitü Müdürü

