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BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA (Devam 1) 

Açıklamalar 

Başka üniversiteden ders alma işlemlerinin akademik takvimde belirtilen kayıt veya en geç ekle-bırak 
haftasının son gününe  kadar yapılması esastır.  

İşlem Adımları 

                    

  Öğrenci       

  

1. Başka üniversiteden ders almak  isteyen öğrenci aşağıdaki belgeleri tamamlayarak EABD öğrenci 
işleri sekreterliğine başvurur. 
Ekler: 
• Gerekçesini bildiren dilekçe ile EABD sekreterliğine başvurması 
 •Form 15-B'nin doldurulması 
• Öğrencinin kayıtlı bulunduğu EABD tarafından hazırlanan onay yazısı 
• Diğer üniversitenin o derse ilişkin katalog bilgileri 
• Danışmanın ayrıntılı görüşü ve onayı. Danışmanı yoksa  EABD Doktora Yeterlik Komitesinin görüş 
yazısı ( yüksek lisans öğrencileri dahil), veya EABD Lisansüstü Komisyonu görüş yazısı. 
• Transkript 
• Yarıyıl ayrıntı bilgileri   

            

  EABD Başkanlığı ve EABD Öğrenci İşleri       

  

2. Öğrenci tarafın yapılan başvurunun ekleri ile birlikte kontrol edilir. 
• Alınacak dersin ilgili bölümün lisansüstü derslerine eşdeğerliliğinin EABD’lerce irdelenmiş olması 
gerekmektedir. 
•  EABD Dersin alınmasının uygun olup olmadığına dair gerekçeli görüşünü Enstitüye iletmelidir.   

            

  Enstitü Personeli       

  

3. EABD Başkanlığı tarafından gönderilen talep incelenerek EYK’ya sunulur. 
4. Eksik belge ile yapılan, ODTÜ Lisansüstü Yönetmelik ve Enstitü uygulamalarına aykırı olan talepler 
değerlendirmeye alınmadan EABD’ye iade edilir.   

            

  Enstitü Yönetim Kurulu       

  Alınan  kararlar ÖİDB,ilgili EABD ve dersin alınacağı ÜNİVERSİTEYE iletilir.   

            

  Uyarılar   

  

• Alınacak dersin ODTÜ’de herhangi bir bölümde açılmıyor olması, 
•  Derslerin İngilizce olarak verildiği bir üniversiteden alınması önceliklidir. 
• Alınacak dersin ilgili bölümün lisansüstü derslerine eşdeğerliliğinin EABD’lerce irdelenmiş olması 
gerekmektedir. 
• 10 Ocak 2017 tarih ve 2017/1-5 no'lu   ODTÜ Senato Kararı gereği lisansüstü programlarımızda, 
ODTÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 
öğrencinin ders yüküne sayılması durumunda; alınan derslerin notu öğrencinin not ortalamasına 
katılmaz ve EX (muaf) notu ile değerlendirilir. Ancak ortak lisansüstü programlarda, Üniversitelerarası 
Protokol çerçevesinde alınan dersler bu kapsamda değerlendirilmez. 
• Başka Üniversiteden alınan dersler ‘EX’ notu ile değerlendirilir. Ders notunun en az BB olması 
gerekir. 
• Başka Üniversitelerden en fazla iki ders alınabilir. 
• Seminer derslerinin ODTÜ dışından alınmasına izin verilmeyecektir.   

                    
 

 


