YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANA DAL / YAN DAL BAŞVURU FORMU

Yıl dırım Be ya zıt Üni ve rs i tes i
……………………………………………………..…………….Fa
te s i De ka nl ığına
Öğre nci İşl e ri Da i re Ba şka nlkül
ığına
Yıl dırım Be ya zıt Üni ve rs i te s i Çi ft Ana da l Di pl oma Progra mı Yöne rge s i ve Ya n da l Di pl oma
Progra mı Yöne rge s i çe rçe ve s i nde çi ft a na da l / ya n da l progra mına ba şvurma k i s ti yorum.
Ge re ği ni s a ygıl a rıml a a rz ede ri m.
Adı / Soya dı

Adre s :
i mza / ta ri h

1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:
T.C. Kimlik Numarası:
Adı Soyadı:
Adresi:
Cep Telefonu:
E-posta:

Tel.(Ev):

2.AKADEMİK BİLGİLER:
Öğrenci Numarası:
Fakülte Adı:
Bölüm Adı
Genel Not
Ortalaması:

Okuduğu Dönem Sayısı:
(Hazırlık Hariç)

3. TERCİHLER:
Öğretim Yılı:

Öğretim Dönemi:
Çift Anadal
Yan dal
Çift Anadal
Yan dal
Çift Anadal
Yan dal

1.Fakülte / Bölüm:
2.Fakülte / Bölüm:
3.Fakülte / Bölüm:

4.AÇIKLAMALAR:
●Öğrenciler Çift Ana Dal veya Yan Dal programlarına yalnızca birer başvuru yapabilirler.
●Çift Ana Dal programına başvurular en erken 3. ve en geç 5. dönemin başında ,Yan Dal programına başvurular en erken 3. ve en geç 6.
dönemin başında yapılabilir.
●Öğrencilerin Çift Ana Dal programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programındaki tüm
dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olması,ana dal lisans programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst % 20 'de bulunulması gerekmektedir.
●Öğrencilerin Yan Dal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal Lisans Programındaki tüm kredi
dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının (4 üzerinden en az 2,5) olması gerekmektedir.

5.FORMU TESLİ ALAN PERSONEL:
Adı Soyadı:
İmza:

(Bu bölüm Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.)
ÖİDB
GÖRÜŞÜ:

Uygundur.

Uygun Değildir.

