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ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Kurum İçi Yatay Geçiş Esasları
1- Eşdeğer düzeyde diploma programlarına, (ön lisanstan ön lisans
programlarına; lisans programlarından lisans programlarına) ikinci yarıyıldan
başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay
geçiş yapılabilir.
2- Aynı düzeyde, farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin,
merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan
puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en
düşük taban puanından az olmaması gerekir.
3-İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma
programlarına, kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden,
birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa
geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına, kontenjan dahilinde geçiş
yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu
kararı gereğince mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.
4-Kurumlararası yatay geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerin, kurum içi yatay geçiş yapabilmesi için kayıt yaptırdıkları
bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Dikey geçiş ile kayıt
yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
5- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel
not ortalamasının, en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,30) olması gerekir.
6-Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına,
diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.
7-Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili
İngilizce olan diploma programlarına, sadece öğretim dili İngilizce olan diploma
programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir.
8-Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru
yapılabilir. Ancak öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kayıt
yapılabilir.
9-Başvuru sonuçları, Üniversitemizce belirlenen formatta, tüm başvuran
adayların değerlendirilmesi gösterilmek suretiyle ve kontenjan sayısı kadar yedek
aday belirtilerek ilan edilir.
10-Kurum içi yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin ders transferlerinde,

transfer edilecek ders kredisinin, Üniversitemizdeki ders kredisine eşit veya fazla
olması ya da dersin içeriğinin uygun olması gerekmektedir.
11-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel
teşkil etmez.
12-Öğrencinineğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almış olmaması
gerekir.
13-Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin, önceki programından kabul edilen
derslerinin kredi ve harfli notları aynen kabul edilir.
14-Öğrenci yatay geçiş yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek
bölümü/programından,
kendi
fakültesine/yüksekokuluna/meslek
bölümü/programına, öğretim döneminin başladığı tarihten itibaren en
içerisinde başvurması durumunda, her iki Yönetim Kurulunun uygun
geçen sürenin devamsızlıktan sayılması kaydıyla geri dönebilir.
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