ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
EK SINAV UYGULAMA İLKELERİ

Madde 1 – Öğrenciler ek sınavlara azami öğrenim süresini tamamladıkları yarıyıl sonunda
girecek olup öğrencilerin bu sınavlara bir kere katılma hakları vardır.
Madde 2 - Ek sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü / Fakülte / Yüksekokul
/ Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanacak sınav programında belirtilen gün, saat ve yerde
yapılacaktır.
Madde 3 - Ek sınavlar 1 inci ek sınav ve 2 inci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak
olup öğrenciler, 1 inci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden 2 inci ek sınavlara
katılabileceklerdir.
Madde 4 - Ek sınavlara giren öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az CC harf notu
almaları gerekmektedir. Not değerlendirme sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi
Yönergesindeki koşullara göre yapılacaktır.
Madde 5 - Ek sınavlarda güz ve bahar yarıyılında alınan tüm derslerden sınav yapılacağından
bu sınavlarda alınan notlar öğrencilerin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılacak
olup Ağırlıklı Not Ortalamasına (ANO) katılmayacaktır.
Madde 6 - Ek sınavlar sonrası başarısız ders sayısını 5 derse indiren öğrencilere 3 yarıyıl ek
öğrenim süresi verilecektir.
Madde 7 - Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders sayısını 5 derse düşürmüş olan
öğrencilere ek sınavlara girme hakkını kullanmak istemediklerini yazılı olarak bildirmeleri
halinde ek sınavlara girmeden 4 yarıyıl ek öğrenim süresi verilecektir.
Madde 8 - Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın
sınırsız sınav hakkı verilecektir. Bu sınavlar her yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavları ile
birlikte yapılacaktır.
Madde 9 - Sınırsız sınav hakkı tanınan ve açılan bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak 3
eğitim öğretim yılı girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vaz geçmiş sayılacaktır.
Madde 10 - Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler sınava girdiği dersin kredisinin ilgili
dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının
öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim ücretini
ilgili dönem başında ödeyeceklerdir.
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