AKADEMİK KURUL KARAR ÖZETLERİ - XVI
Üniversite Akademik Kurulunun 2013 Eylül ayında yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar
alınmıştır:
1) Koç Üniversitesi’nde kayıt dondurarak Fakülte’lerinin onayladığı dersleri almak üzere
Üniversitemizin değişim anlaşmaları kapsamı dışında kalan programlara katılan
öğrencilerimizin (Leave Free Mover statüsündeki öğrenciler), söz konusu kurumlarda
aldıkları dersleri sadece kredi ile veya hem kredi hem not ile transfer edebilmelerine izin
verilecektir. Sadece kredi transfer etmek isteyen öğrencilerin, hem katılmak istedikleri
programa gitmeden önce bunu beyan etmeleri hem de katıldıkları programda aldıkları
derslerin not ortalamasının 2.00/4.00 veya üzerinde olması gerekmektedir.
2) 2014 Bahar Dönemi itibariyle ders programı (template) değişikliklerinde öğrencinin
üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programı uygulanacaktır. Çift Anadal, Yandal ve
Uzmanlaşma Programları’nda, öğrencinin akademik programına başladığı yılki ders
programı esas alınacaktır. Öğrenciler isterlerse, girdikleri yıldan sonra yapılan yeni ders
programına geçebileceklerdir.
İç Yatay Geçiş durumunda ise öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders
programı uygulanacak, fakat öğrencinin yeni programa geçiş hakkı saklı tutulacaktır.
Bununla birlikte, öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihteki ders programının
uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin Çekirdek Programlarda yapılan
değişiklikler nedeniyle eski Çekirdek Program derslerinin artık verilmiyor olması gibi)
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilgili gruptaki öğrenciler yeni ders programından
sorumlu tutulabileceklerdir.
3) 13 Haziran 2013/06 no.lu Akademik Kurul Toplantısı’nda alınan 5.2. nolu karar gözden
geçirilmiş ve “2013 Güz Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere; öğrencilerin Değişim
Programları ve Yaz Dönemleri dışında öğrenim süreleri boyunca sadece 3 dersten W
notuyla geri çekilebileceğine oyçokluğu ile karar verilmiştir. Mevcut öğrencilerin 2013
Güz Dönemi’nden önce W notu ile geçtikleri ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir”
ifadesi, “2013 Güz Dönemi’nden itibaren geçerli olmak üzere; öğrencilerin Değişim
Programları ve Yaz Dönemleri dışında öğrenim süreleri boyunca fazla ders yükü olarak
aldıkları derslerden en fazla 3 tanesinden geri çekilebileceklerine oybirliği ile karar
verilmiştir. Mevcut öğrencilerin 2013 Güz Dönemi’nden önce W notu ile geçtikleri ders
sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir” şeklinde değiştirilmiştir.
4) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Çift Anadal Programı (ÇAP) yükümlülükleri
değiştirilmiştir. Programın son haline aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz:
http://vpaa.ku.edu.tr/tr/double-majors-cs

