ÇİFT ANA DAL

YAN DAL
Nedir?

Ayrı Bir Lisans Programıdır.

İlgi duyulan başka bir dalda bilgilenme programıdır.

Şartları Nelerdir?
Öğrenci bu programa en erken 3.yarıyıl veya en geç 5.yarıyılda Akademik takvimde ilan
edilen tarihlerde başvurabilir. Başvurular bizzat öğrenci tarafından ÖİDB’ ye Ek-2 formu
doldurularak yapılır. Başvurduğu yarıyıla kadar Ana dal lisans programında aldığı tüm
derslerden başarılı olması ve genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00
olması ve Öğrencinin kayıtlı olduğu Ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması
itibari ile en üst % 20 sinde yer alması gerekir.
Program en az 240 AKTS’ den oluşur.
Çift Ana dal programında, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki
programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili Çift Ana dal programında yer alan ve
Çift Ana dal programını açan bölümce verilen derslerden en az 80 AKTS’ yi tamamlamak
ve bu dersleri başarmak zorunludur.
Öğrencilerin başvuruları Çift Ana dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır ve
ilan edilir.
Öğrenciler aynı anda sadece bir yan dal programı ile bir çift ana dal programına kayıt
yaptırabilir.

Öğrenci bu programa en erken 3.yarıyıl veya en geç 6.yarıyılda Akademik takvimde ilan
edilen tarihlerde başvurabilir. Başvurular bizzat öğrenci tarafından ÖİDB’ ye Ek-2 formu
doldurularak yapılır. Başvurduğu yarıyıla kadar Ana dal lisans programında genel
akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve Ana dal programında
aldığı her bir dersten en az DD düzeyinde şartlı başarılı olması gerekir. Program en az 30
AKTS’ den oluşur. Öğrencilerin başvuruları Yan dal programını veren bölümün önerisi
ve ilgili yönetim kurulu kararı ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde
sonuçlandırılır ve ilan edilir. Öğrenciler aynı anda sadece bir yan dal programı ile bir çift
ana dal programına kayıt yaptırabilir.

Ne Sağlar?
İkinci bir “lisans diploması” verir

Ayrı Bir “Başarı Belgesi-Sertifika” verir.

Neler Olmaz?
Aynı yarıyılda Yatay geçiş, Çift Ana dal ve/veya Yan dal başvurusunda bulunan
adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin Çift Ana dal ve/veya Yan dal
programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Çift Ana dal
programından ayrılan ya da kaydı silinen öğrenciler aynı Çift Ana dal programına
kayıt yaptıramaz.
Öğrenciler Çift Ana dal programına kabul kararını müteakip ilk kayıt döneminde Çift
Ana dal programına kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybetmiş sayılır.

Aynı yarıyılda Yatay geçiş, Çift Ana dal ve/veya Yan dal başvurusunda bulunan
Adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin Çift Ana dal ve/veya Yan dal
programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Çift Ana dal programından ayrılan ya da kaydı silinen öğrenciler aynı Çift Ana dal
programına kayıt yaptıramaz. Öğrenciler Yan dal programına kabul kararını
müteakip ilk kayıt döneminde Yan dal programına kayıt yaptırmayan öğrenciler
kayıt hakkını kaybetmiş sayılır.

