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YONETMELiK
Hacettepe Universitesinden:

IIACETTEPE TNqiVNNSiTBSi ON LiSANS, LISANS PGiriVr-OGNTTiM VE
SINAV YONETMELiGiNIP DEGiSiKLiK YAPILMASINA

DAIRYONETMELIK
MADDE | -281912012 tarihli ve 28425 sayfiResmi Gazete'de yayrmlanan Hacettepe Universitesi
On
Lisans, Lisans Efitim-Ofr'etim ve Stnav Ydnetmelifinin 7 nci maddesinin birinci ve
altrncr fikralarr aga[rdaki gekilde
de[igtirilmig ve yedinci fikrasr agagrdaki gekilde yeniden diizenlenmigtir.
"(1) O[renci her yanyrl bagrnda akademik takvimde belirtilen silre iginde, cilrenci katkr payrnr/d[renim
iicretini yatrrdrktan sonra o[renci igleri Dairesi Bagkanhfirnrn web sayfasrndan elektronik ortamda

ders programrnr
yapar, damgmantn ders programtnt onaylamast ile kaydr yenilenir. Programrnr
belirlenen tarihte yaptrrmayan dgrenci,
mazereti ilgili yonetim kurulunca kabul edildigi takdirde danrgman onayr ile ders alma-brrakma

giinlerinde program
yaptrrabilir. Kaydrnr belill,enen siirelerde yenilemeyen d[renci oyarryilyldaderslere
ve srnavlara giremez,dfrencilik
hakkrndan ywatlanamaz. Ogrencinin kayrt yenilemedifii yarryrl/yrl dlrenim siiresinden sayrlrr.,'

"(6) Ders alma-brrakma giinlerinin bitimini izleyenon beg grin iginde ilgili ydnetim kurulu kararr ile
ofrencinin iizerine ders yiiklenmesi veya i.izerinden ders silinmesi iglemi yaprlabilir.',

"(7) 2013-2014 dlretim yrhndan itibaren dIrenime baglayan dgrenciler

sadece

dfrenciler igin kredi alt veya iist limiti yoktur.,'

MADDE

2

-

AKTS'ne tabidirler. Bu

Aynt Ydnetmelilin 19 uncu maddesi aga[rdaki gekilde de[iptirilmigtir,

"MADDE 19 - (1) Her ri[renci igin, ilgili birim bagkanr tarafrndan bir danrgman gdrevlendirilir. Danrgman
cifrenciyi izler, e[itim-dgretim gahgmalart ve iiniversite ya$am1 ile ilgili sorunlarm gdziimiinde d[renciye yardrmcr
olur' 0frencinin kayrt yenileme, ders alma-brrakma iglemleri danrgman onayr ile yaprhr. Danrgmanlarrn grirevleri
ile

ilgili konular

Senato tarafrndan diizenlenir.,'
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3

- Bu Ycinetmelik

MADDE

4

-

yayrmr tarihinde yiiriirliile girer.

Bu Yonetmelik hi.ikijmlerini Hacettepe Universitesi Rektririj yijrittiir
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