KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ESKİ ŞEKLİ
Amaç
MADDE-1 Bu uygulama esaslarının amacı; Bayburt Üniversitesine kayıt
yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp
başarılı olduğu dersler ile değişim programı kapsamında eğitim alan
öğrencilerin ders intibaklarının düzenlenmesini amaçlar.

YENİ ŞEKLİ
Amaç
MADDE-1 Bu yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesine kayıt yaptıran
öğrencilerin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başarılı
olduğu dersler ile değişim programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin ders
intibaklarının düzenlenmesini amaçlar.

Kapsam
MADDE-2 Bu uygulama esasları; Üniversitemize ÖSYS, Yatay Geçiş, Dikey
Geçiş, Mühendislik Tamamlama veya Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıran
öğrencilerden ders intibakı için başvuruda bulunanların intibak işlemlerinin
aşağıda belirtilen adımlara göre yapılmasını kapsar.

Kapsam
MADDE-2 Bu yönerge; Üniversitemize ÖSYS, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş,
Mühendislik Tamamlama veya Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıran
öğrencilerden ders intibakı için başvuruda bulunanların intibak işlemlerinin
aşağıda belirtilen adımlara göre yapılmasını kapsar.

Dayanak
MADDE-3 Bu esaslar 04 Mayıs 2012 tarih ve 28282 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE-3 Bu yönerge 04 Mayıs 2012 tarih ve 28282 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Değerlendirme ve Ders Muafiyet Esasları
MADDE-6 (1) a) Eşdeğer sayılması istenilen ders/derslerin kredi/ECTS’leri,
eşdeğer sayılabilecek ders/derslerin kredi/ECTS’ si ile aynı veya daha yüksek
olmalıdır.

Değerlendirme ve Ders Muafiyet Esasları
MADDE-6 (1) a) Eşdeğer sayılması istenilen ders/derslerin kredi, ECTS veya
haftalık ders saati , eşdeğer sayılabilecek ders/derslerin kredi, ECTS veya
haftalık ders saati kriterlerinden birisi ile uyumlu olması gerekmektedir.

i) İntibak işlemleri ilgili komisyon tarafından onaylanmak üzere ilgili Yönetim i) İntibak işlemleri ilgili Yönetim Kuruluna sunulur ve beş iş günü içinde
Kuruluna sunulur ve beş iş günü içinde kurul tarafından karara bağlanır. Karar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Karar öğrenciye ve ÖİDB’ ye üç
öğrenciye ve ÖİDB’ ye üç iş günü içinde bildirilir.
iş günü içinde bildirilir.
j) Eşdeğerlikleri yapılan derslere karşılık, öğrencinin intibakının üst sınıflara j) Eşdeğerlikleri yapılan derslere karşılık, öğrencinin intibakının üst sınıflara
yapılmasına ilgili kurullar karar verir.
yapılmasına ilgili Yönetim Kurulları karar verir.

İptal ve İtirazlar
MADDE-7 (1) İntibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, kararın
öğrenciye tebliğ edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili birime yazılı
olarak yapılır. Yapılan itirazlar ilgili komisyon tarafından Yönetim Kuruluna
sunulur ve beş iş günü içinde kurul tarafından karara bağlanır. Karar öğrenciye
ve ÖİDB’ ye üç iş günü içinde bildirilir.

İptal ve İtirazlar
MADDE-7 (1) İntibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, kararın
öğrenciye tebliğ edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak
yapılır. Yapılan itirazlar ilgili komisyon tarafından Yönetim Kuruluna sunulur
ve beş iş günü içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Karar
öğrenciye ve ÖİDB’ ye üç iş günü içinde bildirilir.

