GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
YAZ DÖNEMİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
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Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim ve Sınav
Tüzüğü’nün ilgili maddeleri çerçevesinde, Güz ve Bahar dönemleri
dışında, Yaz döneminde yapılan eğitim-öğretimi kapsar.
Güz ve Bahar dönemleri eğitim-öğretim programlarında yer alan
derslerin açılması Yaz dönemine ertelenemez.

(a)

En az bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması
(CGPA)
3,00’ın
(4.00 üzerinden) üzerinde bulunan başarılı
öğrencilerin asgari öğrenim sürelerini aşmamak koşuluyla,
daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamak,

(b)

Öğrencilerin Güz ve Bahar dönemlerinde aldıkları, ancak
başarısız oldukları dersleri olanaklar elverdiğince yaz
aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere
imkan sağlamak ve bölümlerin zorunlu derslerinde
meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidererek eğitimin
verimini artırmak,

(c)

Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Girne
Amerikan Üniversitesi’ nin eğitim olanaklarından özel
öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak,

Yaz dönemi eğitimi ilgili bölümün (enstitülerde anabilim dalının)
önerisi, fakülte/ yüksekokul / enstitü kurulu kararı ve Senato’ nun
onayıyla açılır.

Eğitim
4Öğretim Süresi

Yaz döneminde eğitim – öğretim süresi 35 işgününden az
olamaz. Bu süreye sınavlar dahil değildir. Yaz döneminde açılan her
ders için, Güz ve Bahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar
ders yapılır.

Derslerin
5Belirlenmesi

Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden
sorumlu öğretim elemanları, dersi veren bölüm / enstitü anabilim dalları
tarafından Bahar dönemi sona ermeden en az bir ay önce
belirlenir. Yaz dönemi programları, bu bilgiler esas alınarak fakülte
/yüksekokul / enstitünün ilgili kurul kararıyla kabul edilir.

Yaz
6Döneminde Ders

Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci yaz
döneminde programında çakışma olmama koşulu ile en çok üç ders
alabilir. Ancak mezuniyet durumunda olan öğrenciye dekanlık onayı ile
ve programda çakışma olmama koşulu ile, dört ders verilebilir. Yaz
yarıyılından yararlanmak isteyen öğrenci;

Alma Koşulları
(a)
(b)

(c)

Derslere Başvuru
ve Kayıt

7-

önceki yarıyıllarda başarısız olduğu ve/veya tekrar etmek
durumunda kaldığı dersleri alabilir.
en az bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması (CGPA)
2,00’nin (4.00 üzerinden) üzerinde bulunma koşuluyla, üst
yarıyıllara ait daha önce almadıkları önşartsız derslerle, önşartını
başarmış olduğu önşartlı dersleri alabilir. Yaz dönem bitiminde bir
sonraki dönemin kayıt döneminden önce bitmesi koşuluyla staj
yapılınabilir. Öğrenci aynı anda hem staj yapıp hem de yaz
döneminde ders alamaz.
İngilizce Hazırlık okulunu başarmış ve 1. sınıf öğrencisi olmaya
hak kazanmış öğrenciler 2006 yaz döneminde en çok üç yeni dersi
haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabilirler.
Yaz döneminde açılacak dersler Bahar döneminin son ayı içinde
öğrencilere Rektörlük tarafından duyurulur. Yaz döneminde açılan
derslere kayıt işlemi, kayıt işlemi Yaz döneminde dersler
başlamadan önce Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen
tarihler içinde yapılır.
Yaz dönemi için ders ekleme / bırakma uygulanmaz. Dersen
çekilme; öğrenci en geç 5. hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.
Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Tüzüğü madde 12'deki 'dersten çekilme' kuralları uygulanır.
Yaz döneminde açılacak derslerin ücreti Üniversite Yönetim
Kurulu’ nda kararlaştırılır ve Bahar döneminin son ayı içinde
öğrencilere Rektörlük tarafından duyurulur.

Ders Açılması
İçin Gerekli
Öğrenci Sayısı
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Yaz dönemi programında ders açılabilmesi için gerekli öğrenci
sayısı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim
Elemanları
şekilde

9- Öğretim elemanı ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında imzalanan
“Hizmet Sözleşmesi”nde Yaz döneminde öğretim elemanının ne
ders verip vermeyeceği açık olarak belirtilir.

Ancak, bir öğretim elemanı Yaz dönemi eğitim-öğretim programında
yer alan derslerden en çok ikisini verebilir. Öğretim elemanlarına
sözleşmeleri çerçevesinde ödeme yapılır.
Eğitim Öğretim
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Yaz döneminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler
“Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Tüzüğü” ve
“Girne
Amerikan
Üniversitesi
Sınav
ve
DeğerlendirmeYönetmeliği'nin” ilgili maddeleri uyarınca yapılır.
Öğrenciler daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış
olsalar bile Yaz Döneminde aldıkları derslere devam etmek
zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci dönem sonu
sınavına giremez.
Yaz döneminde açılan derslerin dönem sonu sınavına yalnız Yaz
dönemi derslerine kayıtlı öğrenciler girebilirler.

Diğer Hükümler

11Bu yönetmelikte yer almayan konulara, “Girne Amerikan
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü” ve “Girne
Amerikan Üniversitesi Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği” hükümleri
uygulanır.

Yürürlük

12- Bu Yönetmelik 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer ve bu akademik yıldan itibaren Girne Amerikan Üniversitesi’ne
kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler için geçerlidir.

Yürütme
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Bu Yönetmeliği Girne Amerikan Ünviersitesi Rektörü yürütür.

