SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

Bütün başvurular 05-06-07 Eylül 2017 tarihleri arasında SABİS üzerinden online olarak yapılacaktır.
Çift Anadal hakkını kazanan asil ve yedek öğrenciler 08 Eylül 2017
tarihinde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Yedekten sırası gelenler SABİS üzerinden takip edeceklerdir.
Asil sıra kayıtlarının yapılması : 11 Eylül 2017
Yedekten sırası gelenlerin kayıtların yapılması : 12 Eylül 2017

KOŞULLAR
Öğrencinin ÇAP başvurusunda bulunabilmesi için :
a) Anadal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olması
gerekir,
b) Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama hesabı sırasında başvuru
yapılan yarıyıl itibarı ile üst yarıyıldan alınmış derslerin başarı durumuna bakılmaz ve genel not
ortalaması hesabına katılmaz,
c) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde
bulunması gerekir,
d) Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunamayan öğrenciler çift anadal yapılacak
programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmak kaydıyla çift anadal
programına başvurabilirler.
*ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği
halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan
öğrencilere öncelik verilir.
*Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında
da başarılı olma şartı aranır. Şartlar ilgili bölüm tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunca
onaylanır. *Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP'a kayıt yaptıramaz, ancak aynı anda ÇAP ile yandal
programına kayıt yaptırabilir. ÇAP kontenjanları için tıklayınız.
*ÇAP’da öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen
dersler, not çizelgesinde (transkript) gösterilir. *İsteyen öğrenciler en fazla iki başvuru yapabilirler.
(Aynı programın 1. ve 2.öğretimlerine başvurular ayrı başvuru olarak değerlendirilir.) Tercih sırasına
göre yerleşen öğrencinin 2.tercihi dikkate alınmaz.
ÇAP’tan kayıt hakkı kazanan öğrencinin Anadal öğretim türüne göre ÇAP öğretim türü de aynıdır.
NOT: Çift Anadal ile ilgili tüm hususlar “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS
DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ
TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” hükümlerine ve “SAÜ Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesine” göre yürütülür. Not: Plan
değişikliği nedeniyle intibak tablolarında değişiklik olması durumunda ilgili intibak komisyonları
öğrenciye ait intibak tablosunda değişiklik yapmaya yetkilidir.

