FORM 204: Mazeret Sınav

MAZERET SINAV DİLEKÇESİ
20.…/20…. Eğitim - Öğretim yılı ……………… yarıyılı ara sınavlarında raporlu olmam nedeniyle aşağıda
belirttiğim derslerin sınavlarına giremedim.
Mazeret sınavlarına girmek istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…/20
İmza : ……………………
Eki :1- Yataklı tedavi kurumundan alınmış sağlık raporu

Adı Soyadı
Öğrenci No
Öğrencinin

Bölümü
T.C.No
Cep Tel No

(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ)
11/d) Maddesi : Mazeret Sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka
hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli
mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık/müdürlükçe tespit ve ilân edilen gün, yer
ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta
içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.
(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının
Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.
(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.
a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı; 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde,
devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.
b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.
c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı
geçersiz sayılır.

MAZERETİM NEDENİYLE TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER
Dersin Kodu

Dersin Adı

(*) Lütfen dilekçenizi okunaklı ve itinalı yazınız.

Dönem
Güz/Bahar

Öğretim Üyesi

Sınav Tarihi ve Saati

