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Dayanak
MADDE 1 - (1) Bu uYgulama. esasları, |4.05.2012 tarih ve 28292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans bğlti--Og"tim ve Sınav yönetmeliği,ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 - (|) Bu uYgulama esasları, Hukuk Fakültesinde eğitim-öğetim yapan bölümleri kapsar.

Öğretim programları
MADDE 3 - (l) Öğencilerin mezuniyet için almaları gerekli toplam kredi saati miktarı ortak zorunlu dersler döhill78'dir.

(2) Fakültede okutulacak olan dört yıllık lisans ders programları, bu derslerin kredi saatleri ve AKTS değerleri
il işikte belirtildiği gibidir.

Seçmeli Dersler
MADDE 4 - (l) Ögretlm Programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatinino%30'unu geçemez.
(2) Meslekle ilgili olmaYan seÇmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin oZlO,unu geçemez.

Ders alma
MADDE 5- (l ) Bir öğencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saat miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, azami 32kredi saattir.
(2) Birinci sın_ıf öğencileri hariÇ, bulunduklan yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan büti.in dersleri almış, tekrardersi olmaYan ve AGNO'su en az 2,50 olan öğencileı tist yarıyılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azarrıikredi saatimiktarını aşmamak üzere en çok l0 kredi saate kadar ders uüuiıhı"..
Sınavlar
MADDE 6 - (l) Sınavlar; kısa si.ireli slnav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavt, bütiinleme sınavı, tek ders sınavı, mazeretSlnavt Ve muafiYet sınavlaıından oluŞur. Bu sınavlaı yazılı, s<ızliİ veya hem yazılı hem sözlü velveyauygulamalı olarak çeşitlitürlerde YaPılabilir. Sınavların türleri, ilgili yanyılın iİl< lti İaftası içerisinde duyurulur.
(2) Derslerin Şube veYa gruPlar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlendirmelerin birlikte veya ayrıyapılabilir.
(3) Her ders iÇin YarıYılda en az bir ara snav yapılır. Bir ders içindeki pğeler, ödevler, kısa süreli sınavlar vebenzeri çalışmaların yanyıl içi değerlendirmeleri bir ara sınav yerine geçebilir.
(4) Bir derse ait ham notun hesaPlanmasında; ara sınavlann orüalamasının etkisi yo 40,yarıyıl sonu srnavrnın etkisi %60'tır.

Sınav programları
MADDE 7 - ( l ) Sınav Programları, kısa süreli sınavlar hariç, Dekanlık tarafindan sınavlardan en az 7 gün önce ilanedilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 8- (1) BaŞarı notları Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre

hesaPlanacak olan başarı notları için DKL'nin makİimum değeri 30 AL,nİ1 değeri İs tı..

Başarısrzlık durumu
MADDE 9- (l) Ders tekrarı ile AGNO'larını

Fakülteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması
öğenimlerine devam ederler.

Hüküm bulunmayan haller

Yürürlük
MADDE l1- (l) Bu uygulama esasları

kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

basarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üsttine çıkaran öğenciler,
gerektiği yarıyılda, öncelikli olarak alt yarıyıllardan derslır alarak

MADDE l0- (l) Bu uYgulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak
şartı ile karar almaya Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

2012-2013 eğitim-öğetim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato'da

MADDE 12 - (1) Bu uYgulama esasları hükümlerini Atatiirk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.


