YAZ OKULUNDA DERS ALMA İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin Ders Alma ile ilgili 8. Maddesi aşağıda yer almaktadır.

8. Madde ile ilgili olarak ders alma işlemlerinde uygulanacak hususlar aşağıda yer almaktadır;
1- İlgili Yönergenin 8. Maddesinin (d) Fıkrasında “ GANO’ ya bakılmaksızın, öğrenci isterse DD ve DC olan notlarını
yükseltmek için ilgili dersleri, 12 saati geçmemek üzere en fazla üç ders alabilirler. Yaz Okulunda bir tek ders alan
öğrencilerin aldığı o dersin kredi ve ders saatine bakılmaz” . AGNO’ya bakılmaksızın 12 saati geçmemek üzere en fazla 3 ders
alınacağı açık olarak belirtilmektedir. Burada ifade edilen hüküm kapsamında bir öğrenci yaz okulunda en fazla 3 ders alabile ceği
bu 3 dersinde ders saat sayısı 12’yi geçmeyeceği açık olarak belirtilmektedir. En fazla 12 saat 3 ders ile sınırlıdır. Öğrencilere
hiçbir şekilde 12 saat içinde olsa dahi 4. bir ders verilmeyecektir.
2- İlgili yönergenin 8. Maddesinin (3) bendinde, “mezun konumunda olan öğrenciler ile AGNO’su 3.00-4.00 arasında
olanlar,16 saati geçmemek üzere3+1 ders alabilir. ” hükmü yer almaktadır. Bu madde de belirtildiği üzere yaz okulunda
alacağı dersler ile birlikte mezun durumuna gelecek öğrencilerin en fazla 4 ders alabileceği ve bu 4 dersin ders saatinin 16
saati geçmeyeceği açıkça belirtilmiştir.
Rektörlüğümüze intikal eden şikayetlerde yaz okulu açan Fakültelerimizin yukarıda belirtilen kriterlere uymadığı
tespit edilmiştir.
1. Madde kapsamında AGNO’ya bakılmadan 12 saati ve saati 3 dersi geçmeyecek şekilde ders verilmesi gereken,
ancak bu maddeye uyulmayan daha fazla ders verilen öğrencilerin üzerinde bu derslerin silinmesi ve yaz okulu
ücretlerinin iade edilmesi,
2. Yaz okulunda aldığı dersler ile mezun durumuna gelemeyen öğrencilere verilen +1 dersin silinmesi ve silinen
ders ücretinin öğrencilere iadesi hususunda gereğinin yapılmasını yaz okulu açan tüm fakültelere duyurulur.

YAZ OKULU YÖNEERGESİNİN İLGİLİ MADDESİ
MADDE 8 – Kayıt olunabilecek derslerin toplamı ile ilgili hususlar şunlardır;
(1) Yaz Okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2) Bir Öğrenci yaz okulunda;
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,
c) Güz ve bahar yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde, bir üst yarıyılda açılan dersleri,
d) GANO’ ya bakılmaksızın, öğrenci isterse DD ve DC olan notlarını yükseltmek için ilgili dersleri, 12 saati geçmemek üzere en fazla üç
ders alabilirler. Yaz Okulunda bir tek ders alan öğrencilerin aldığı o dersin kredi ve ders saatine bakılmaz.
(3) Mezun konumunda olan öğrenciler ile GANO’su 3.00-4.00 arasında olanlar, 16 saati geçmemek üzere 3+1 ders alabilir.
(4) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz,
GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci, yaz öğretiminde sadece daha önce alıp da başarısız olduğu ve şartlı geçtiği dersleri alır.
(5) Öğrenciler daha önce CC ve üstü harf notu almış oldukları dersleri yaz okulunda alamazlar.
(6) Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda
değerlendirmeye katılır.
(7) Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulunda ders alamaz.

