BÜTÜNLEME SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
Bütünleme sınavlarına girebilmek için başvuru yapmanıza
gerek yoktur.
Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 31.
Maddesinin 4. ve 5. bendi gereğince bütünleme sınavına girebilme koşulları;
1. 2012-2013 Bahar Yarıyılında ilgili derse kayıt yaptırmış olmalısınız.
2. Devamsız olduğunuz bir dersten bütünleme sınavına giremezsiniz.
3. Almış olduğunuz ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı
elde ettiğiniz halde sınava girememiş iseniz bütünleme sınavına
girebilirsiniz.
4. Yarıyıl Sonu sınavına girip sadece FF - FD alarak başarısız olduğunuz
derslerden bütünleme sınavına girebilirsiniz.
UÜ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ
Sınavlar ve değerlendirmeler
MADDE 31 –
(3) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not
ortalamasının yarıyıl
sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının etkisi de % 50'dir.
Bir dersin yarıyıl sonu
veya bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti (YSSL)
altında not alan
öğrenciler başarısız kabul edilir ve başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.
(4) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak,
devam şartını sağlamış olmak ve aynı kod numarası ile belirlenen derse bağlı uygulamalarda
başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi
ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl
içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.
(5) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava
giremeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler bu derslerden
bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu
notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.
b) Bütünleme sınav notları o derse ait yarıyıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait
yarıyıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. Bu
durumda GANO hesabı bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendine göre hesaplanır.
c) Atölye, stüdyo dersleri, dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, işyeri eğitimi, okul
uygulamaları ile yaz öğretiminde alınan dersler dışındaki uygulamalı derslere bütünleme sınav
hakkı verilir

