YAZ OKULU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Yaz okulunda en fazla kaç kredilik ders alabilirim?
Yaz okulunda en fazla 4 dersi geçmemek üzere 20 AKTS kredilik ders alınabilir.
2. Yaz okulunu Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden almak istiyorum. Ön kayıt
yaptırdığımda dersin açılamaması durumunda ne olacak?
Dersin açılmaması durumunda öğrencinin yatırmış olduğu yaz okulu ücreti iadesi yapılır.
3. Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bir dersin kesin olarak açılması için o derse
en az kaç öğrencinin ön kayıt yaptırması gerek?
Bir dersin yaz okulunda kesin olarak açılabilmesi için o derse en az 25 öğrencinin ön kayıt
tarihlerinde ön kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

4. Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden yaz okulu almak istiyorum ne yapmam
gerek?
Fakültemiz web sitesinde yayınlanmış olan yaz okulu duyurusu altından yaz okulu başvuru
formunu indirip (2 nüsha olarak) gerekli alanları doldurarak onay işlemlerinden sonra
HALBANK IBAN numarasına ders için yatırılması gereken ücreti yatırıp dekont ile birlikte
öğrenci işleri birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
5. Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yaz okuluna ön kayıt tarihlerinde ön kayıt
yaptırdıktan sonra kesin kayıt tarihlerinde kesin kayda gelmeme gerek var mı?
Ön kayıt yaptırmış olan bir öğrencinin alacağı ders kesin olarak açılmış ise öğrenci o ders için
kesin kayda gelmesine gerek yoktur.
6. Ön kayıt yaptırdığım bir dersin kesin olarak açılıp açılmadığını nasıl öğreneceğim?
Açılması kesinleşen dersler Fakültemiz web sitesinden yaz okulu başlıklı duyuru altında kesin
kayıt tarihlerinden önce yayınlanacaktır.

7. Yaz okuluna ön kayıt yaptırmadan doğrudan kesin kayıt yaptırabilir miyim?
Alınacak ders kesin olarak açılmış ise o derse ön kayıt yaptırmamış olan öğrenciler de
doğrudan kesin kayıt yaptırabilir.

8. Yaz okulunu başka bir üniversiteden almak istiyorum ne yapmam gerek?
Fakültemiz web sitesi yaz okulu duyurusu altından başka bir üniversiteden yaz okulu
alacaklar için iş akış şemasının incelenerek aynı duyurudaki diğer üniversitelerden yaz okulu
alacaklar için formun iki nüsha olarak düzenlenip danışman ve Bölüm Başkanı onaylarından
sonra evrakların Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

9. Yaz okulunu başka bir Üniversiteden almak istiyorum. Ders içerikleri, dersin ismi ve dersin
AKTS kredisinin uyuşması gerekir mi?
Yaz okulunda AKTS kredilerinin ve ders isminin uyuşması gerekmez. Ders içeriklerinin
Danışman ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanması yeterlidir.

10. Yaz okulunu başka bir Üniversiteden alacağım. Ders içeriklerinin uygunluğuna kim karar
verebilir?
Ders içeriklerinin uygun olup olmadığına Danışman Öğretim Elemanı karar verir.
11. Yaz okulunu hem Erzincan Üniversitesinden hem de başka bir üniversiteden alabilir miyim?
Birden fazla Yükseköğretim kurumundan yaz okulu alınabilir. Ancak yaz okulunda alınacak
azami ders sayısı ve azami kredi miktarı göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

12. Yaz okulunu başka bir üniversiteden almak istiyorum bunun için izin işlemleri ile ilgili en geç
hangi tarihe kadar Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirim?
Yaz okulunu alacağınız Üniversitede derslerin başlangıcından önce Bölüm Sekreterliğine
evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.

13. Yaz okulunu A üniversitesinden almak istiyorum ve bu üniversite yaz okulunda 12 krediden
fazla ders vermiyor. Ne yapmam gerek?
Yaz okulundan ilgili dersi almış olduğunuz Üniversitenin yaz okulu esaslarına uyulması
gerekmektedir.
14. Yaz okulunu başka bir Üniversiteden aldım. Notlarım transkript belgeme ne zaman işlenir.
Yaz okulunu almış olduğunuz Üniversitenin ilgili birimi yaz okulunda almış olduğunuz dersin
başarı durumunu resmi bir yazı ile Fakültemize gönderir. Bununla birlikte resmi yazı gelene
kadar öğrenci yaz okulu başarı notunu onaylı tasdikli olmak şartı ile de Fakültemize
getirebilir.

