ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ TEK DERS SINAVI UYGULAMA ESASLARI

1)

Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya
da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında
kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim
yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrenciye tek ders sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı
olamayan öğrenci kayıtla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve başvuruda bulunmak şartıyla;
ilgili dersi açıldığı dönemde tekrar alabilir ya da bir sonraki yıl yapılacak tek ders sınavına tekrar
girebilir.

2)

Tek ders sınavına girmek için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik takvimde belirlenen tek
ders sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokuluna dilekçe ile başvurmalıdır.

3)

Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

4)

İlgili birim yönetim kurulu, başvuruları inceleyerek birimde tek ders sınavı yapılacak dersleri
belirler. Birimler tarafından belirlenen dersler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük
onayıyla tek ders sınavı yapılır. Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu sınavı uygulamalı
olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

5)

Tek ders sınavında ders geçme notu 50’dir.

6)

Tek ders sınavı sonunda alınan başarı notu aşağıdaki harf notu aralıkları kullanılarak harf notuna
çevrilir.
Başarı Notu
0-49,99
50-54,99
55-59,99
60-64,99
65-69,99
70-74,99
75-79,99
80-100

Harf Notu
FF/YZ
CC/YT
CB/YT
BC/YT
BB/YT
BA/YT
AB/YT
AA/YT

…../…../20..
……………………………… DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………… Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ……………………....
Bölümü/Programı, ………………….. numaralı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim dersin tek ders
sınavına girebilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.

İletişim Bilgileri
Telefon No : …………………………………..
E-Posta
: ………….………………………..

Dersin Kodu

……….………………………….
İmza Ad ve Soyad

Ders Türü
(Seçmeli/Zorunlu)

Dersin Adı

AKTS Değeri

Lütfen Okuyunuz.
Tek Ders Sınavı Uygulama Esasları
1)

2)
3)
4)
5)

Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya da mezun olabilmek
için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla
GNO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrenciye tek ders sınavı
yapılır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenci kayıtla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve başvuruda bulunmak
şartıyla; ilgili dersi açıldığı dönemde tekrar alabilir ya da bir sonraki yıl yapılacak tek ders sınavına tekrar girebilir.
Tek ders sınavına girmek için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden
5 iş günü öncesine kadar öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurmalıdır.
Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.
İlgili birim yönetim kurulu, başvuruları inceleyerek birimde tek ders sınavı yapılacak dersleri belirler. Birimler tarafından
belirlenen dersler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayıyla tek ders sınavı yapılır. Tümüyle
uygulamalı dersler ve dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz.
Tek ders sınavında ders geçme notu 50’dir.

(Dilekçenin, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.)

