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DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ
1. İlgili yarıyılda (yaz okulu dahil) ilgili bölümde veya üniversitemizin bir başka bölümünde
eşdeğeri açılmamış olan bir ders, aşağıda belirtilen koşullarda, başka bir üniversiteden
alınabilir.
2. Sadece 200 AKTS’yi başarılı olarak tamamlamış öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında dış
üniversiteden ders alabilir. Yaz okulunda AKTS sınırı aranmaz.
3. Dış üniversiteden alınacak dersin kredisi, bölüm dersinin kredisinin %75’inden az olamaz.
Dış üniversiteden alınacak dersin AKTS kredisi, bölüm dersinin AKTS kredisine eşit (veya
büyük) olmalıdır.
4. Güz ve Bahar Yarıyıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği Madde 13’de, Yaz okulunda ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz
Okulu Yönetmeliği Madde 6’da belirtilen kredi üst sınırları aşılamaz. Aşılması durumunda
dış üniversiteden alınacak/alınmış ders(ler) Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla silinir.
5. Dış üniversiteden alınacak ders, ilgili yarıyılda alınan bir başka ders ile çakışamaz. Öğrenci
aynı gün içinde farklı illerdeki üniversitelerden ders alamaz. Uzaktan eğitim ile sınırlı
kalmak koşulu ile öğrencilerin yaz okullarında çakışma olmaması durumunda farklı illerden
ders almasına izin verilir.
6. Mühendislik Araştırmaları grubu dersler ile tasarım dersleri dış üniversitelerden alınamaz.
7. Dış üniversiteden alınması talep edilen ders için öğrenci bölüm başkanlığına başvuru yapar.
Dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanlığının ön onayından sonra ders alma talebi ilgili
yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu kararı alınmadan öğrenci dış üniversiteden ders
alamaz.
8. Öğrenciler dış üniversitelerden öğrencilik süresi boyunca güz ve bahar yarıyıllarında en
fazla üç ders alabilirler. Yaz okulunda alınacak dersler bu sayıya dahil değildir.
9. Herhangi bir nedenle (ilgili dersin açılmaması veya almaktan vaz geçilmesi vb) dış
üniversitede derse kayıt olunmaması halinde öğrenci, iki hafta içinde, ders alma kararının
iptali için Fakülte Dekanlığına, bir dilekçe ile başvurmak zorundadır.

“DIŞ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ” Fakülte Yönetim Kurulu’nun
29.05.2020 tarih ve 27/10 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Batı Meşelik Kampüsü 26480 ESKIŞEHIR
Telefon: 0 222 239 37 50 / 3300 Belgegeçer: 0 222 239 36 13
http://mmf.ogu.edu.tr/

