DERS DEĞERLENDİRME, NOT SİSTEMİ, BAŞARI DEĞERLENDİRME
Başarı otu ’lük ot siste i üzeri de hesapla ır ve Harf ile gösterilir. Öğre ileri
derslerdeki aşarı dere esi i elirt ede harfli siste kulla ılır. Bu a açla, kulla ıla
harfler ve sayısal eşdeğerleri karşılıkları şöyledir:
Harfli Başarı Notu Sayısal Eşdeğeri
4.00
AA
3.75
BA
3.50
BB
3.00
CB
2.50
CC
2.00
CD
1.50
DD
1.00
DF
0
F
0
IA

BAŞARI NOTLARI HARFLERİ DIŞINDAKİ HARFLERİN ANLAMLARI
Başarı otları harfleri dışı da kulla ıla diğer harfleri a la ları aşağıda elirtil iştir:
Tr: Tra sfer; aşka ir ölü , fakülte, yüksekokul, eslek yüksekokulu ya da
ü iversitede tra sfer ola veya ÖSYM tarafı da yapıla sı av sonucu ile Üniversiteye
ye ide kaydola öğre ileri ilgili yö eti kurulu a i ti akı o ayla a ve ot
ortala ası a katıla dersleri i ifade et ek içi kulla ılır.
T: Muaf; ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile uafiyet ta ı a ve ot ortala ası a
katıl aya dersler içi kulla ılır.
NP: Öğre i i sı ava gir ediği i gösterir.
I: Eksik I o plete ; ir derste ve/veya projede aşarılı ol ak içi öğreti ele a ı
tarafı da dö e
aşı da elirtile koşulları, deva sızlıkta kal a hariç azereti
ede iyle za a ı da yeri e getire e iş öğre ilere verilir. İzleye dö e so u a kadar
telafi edilemeyen I otu F otu a dö üş üş olur.
IA: Deva sız I atte da e ; deva şartı ı yeri e getiril ediği i gösterir.
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BAŞARI DEĞERLENDİRME
Bir öğre i i ir dersteki aşarı otu, yarıyıl içi sı avları ve/veya yarıyıl çalış aları ile
yarıyıl so u veya ütü le e sı avı da aldığı otlara göre değerle diril esiyle elirle ir.
Yarıyıl içi sı avları ve/veya yarıyıl çalış aları ile yarıyıl so u sı avı ı her iri i ağırlığı
%40’tan az %60’tan fazla olamaz. Genel not ortalamasına ilişki esaslar aşağıda
elirtil iştir;
Biri i sı ıfı so u da; ,
İki i sı ıfı so u da; ,
Üçü ü sı ıfı so u da; ,

-1,99 olan,
-1,99 olan,
-1,99 olan,

öğre iler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler ve GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı
yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Gözetim listesindeki öğre ileri koşullu
geçtikleri yarıyıla ait dersleri kredi yükü e fazla
AKTS ola ilir. Bu u la irlikte u
öğre iler; daha ö e aşarısız oldukları, şartlı aşardıkları ve/veya ö şartları ı
sağladıkları dersleri ala ilirler.
GNO’su birinci sınıfın sonunda 1,50’ i , iki i sı ıfı so u da , ’i , üçü ü sı ıfı
sonunda
1,80’i
altı da
ola
öğre iler
ir
üst
sı ıfta
ders
alamazlar, sadece GNO’larını yükseltmek üzere alt sınıftan ders alabilirler.

2
111111

