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Erzurum Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi
MADDE 5 – (1) Çift ana dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, ana dal lisans programının en erken 3'üncü, en geç 5'inci
yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında ilgili bölüm sekreterliğine başvuru yapar.
(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(3) Başvuru anında öğrencinin ana dal programındaki AGNO'sunun en az 2,72 olması ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile ilk %20'de bulunması gerekir. Ancak ilk %20'de yer almayan öğrenciler, üniversiteye giriş yılındaki puanının
çift ana dal yapılacak programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde çift ana dal programına başvurabilir.
(4) Birinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarına, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim programlarına çift ana
dal başvurusu yapabilir.
(5) Öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal programına başvuru yapabilir. Ancak, öğrenci tercihi doğrultusunda sadece bir çift
ana dal programına kayıt yaptırabilir. Çift ana dal programı ile aynı anda farklı bir yan dal programına da başvuru ve kayıt
yapılabilir.
(6) Çift ana dal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu çift ana dal lisans programına yatay geçiş yapmak istediğinde, ana dal
programında kurum içi yatay geçiş şartlarını sağlamış olması gerekir.
(7) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların
yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması
gerekir.
(8) Çift ana dal programlarına yapılan başvurularda sıralama AGNO'ya göre yapılır. AGNO'su aynı olan öğrencilerden üniversiteye
giriş puanı yüksek olan tercih edilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında
da başarılı olma şartı aranır.
(9) Öğrencilerin çift ana dal programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim
kurulunun onayı ile kesinleşir.

