12 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31272

YÖNETMELİK
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Önceki öğrenmelerin tanınması
MADDE 17/A – (1) Önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından
belirlenen esaslar ile belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş koşul dersi denir. Eş
koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç), eş koşul sağlanmış sayılır. (Seçmeli derslerde
bu şart aranmaz.)”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için en fazla 6
AKTS,
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri olan öğrenciler için en
fazla 12 AKTS,”
“(4) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için ders yükü koşulu
aranmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Koşullu Geçer” ibareleri
“Geçer” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. (AA), (BA), (BB), (CB),
(CC), (DC), (DD) ve (S) geçer notlardır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı olan öğrencilere
50 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerinin öğrenciler lehine olanları Senato kararıyla
uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
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