Bahar 2020 Dönemi Not Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1) Hangi dersler P/F kapsamındadır?
Tüm lisans ve lisansüstü dersler, öğrencilerin talep etmesi durumunda Pass olarak notlandırılabilir. ELC
dersleri bu kapsamın dışındadır.

2) P/F notlandırması hangi koşullarda uygulanır?
-

Lisans ve İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri için D ve üzerin bir notla geçilen bir ders,
öğrencinin talebi doğrultusunda “S” – Satisfactory/Başarılı olarak notlandırılır.

-

Lisans ve İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri için F notu alınan durumlarda, not sisteme
bu şekilde yansıyacaktır.

-

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri dışında kalan tüm Lisansüstü öğrenciler için C ve
üzerinde bir notla geçilen bir ders, öğrencinin talebi doğrultusunda “S” – Satisfactory/Başarılı
olarak notlandırılır.

-

İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri dışında kalan tüm Lisansüstü öğrenciler için C’den
daha düşük bir notla tamamlanan dersler sisteme aynı şekilde yansıyacaktır.

3) “S” – Satisfactory kararının ne zamana kadar bildirilmesi gerekmektedir?
Öğrencinin tercihini, derslerin harf notları öğretim üyeleri tarafından öğrencilerle
paylaşıldıktan sonra, 30 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında KUSIS üzerinden iletmesi
gereklidir. Daha sonrasında işlem otomatik olarak yapılacaktır. KUSIS üzerinden izlenmesi
gereken
adımlar
linkinde
https://registrar.ku.edu.tr/wpcontent/uploads/2020/05/Notland%C4%B1rma.pdf görülebilir.
4) Af sınavları veya farklı nedenlerle 11 Haziran’dan daha geç bir tarihte not girişi yapılabilir mi?
Af, bütünleme vb. nedenlerle 11 Haziran’dan sonra nihai notu belli olan dersler için not
girişlerinin mevcut durumda uygulandığı şekilde öğretim üyesi tarafından Kayıt ve Öğrenci
İşleri’ne bildirilmesi gerekecektir.
Mezuniyet ortalamaları çalışmaları başlatılmış olacağı için 11 Haziran sonrası yapılacak
değişiklikler sisteme işlenir ancak mezuniyet sıralamaları çalışmasında dikkate alınmaz.
5) Notumun “S” Satisfactory/Başarılı olması ortalamamı nasıl etkiler?
“S” notu kredi kazanımı sağlar ancak dönem veya genel ortalamasına herhangi bir etkisi
bulunmaz.

6) Ders tekrar koşulları nasıl etkilenir?

-

Daha önceki notu “F” olan bir dersin Bahar 2020 döneminde tekrar edilmesi sonucunda öğrenci
dönem sonunda notunun sisteme “S” olarak yansımasını talep ederse, geçmiş dönemdeki F
notu genel not ortalamasından kaldırılır.

-

Daha önceki bir dönemde geçer not alınmış bir dersin Bahar 2020 döneminde tekrar edilmesi
sonucunda öğrenci dönem sonunda notunun sisteme “S” olarak yansımasını talep ederse,
geçmiş dönemdeki geçer notun ortalamadan çıkarılması için Kayıt ve Öğrenci İşlerine dilekçe
yazılması gerekmektedir. Herhangi bir dilekçe yazılmaması durumunda eski geçer not
ortalamayı etkilemeye devam eder.

7) Bahar 2020 döneminde başarısız olunan dersin sonraki dönemlerde tekrarı durumunda
veya yerine başka ders saydırıldığında ne olur?
-

Lisans ve İşletme Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri için F notu alınan durumlarda, not sisteme
F olarak yansıyacak ve not ortalamasını etkileyecektir. İlerleyen dönemlerde dersin telafi
edildiği durumda, F notunun etkisi ortalamadan çıkarılacak, ancak ilgili not normal
uygulamalarımız çerçevesinde not çizelgesinde görünmeye devam edecektir.

-

Diğer Lisansüstü derslerde C- ve altında not alınan durumlarda, not sisteme harf notu olarak
yansıyacak ve ortalamasını etkileyecektir. İlerleyen dönemlerde dersin telafi edildiği durumda,
ilgili notun etkisi ortalamadan çıkarılacak, ancak ilgili not normal uygulamalarımız çerçevesinde
not çizelgesinde görünmeye devam edecektir.
8) Bahar 2020 döneminde dersten çekilme sınırlama kuralı nasıl uygulanacak?

-

Aşağıdaki karar Bahar 2020 dönemi için geçerli olmayacaktır:
Eylül 2013 Akademik Kurulu’nda alınan karar gereği, öğrenciler Değişim Programları ve Yaz
Dönemleri dışında öğrenim süreleri boyunca fazla ders yükü olarak aldıkları derslerden en fazla
3 tanesinden geri çekilebilirler. Mevcut öğrencilerin 2013 Güz dönemi’nden önce W notu
aldıkları ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir.
9-) Pass/Fail notlandırması bütünleme, telafi ve af sınavlarında uygulanacak mı?

-

-

Bahar 2020 döneminde alınmış derslerin af sınavları için de Pass Öğrencilere/ Fail not
seçeneğinin verilmesi önerisi oybirliğiyle aşağıdaki gibi kabul edilmiştir:
Eylül 2020 af sınavları dönemi sonuna kadar alınacak af sınavları için öğrenciler, ilgili dersin
hangi dönem alınmış olduğuna bakmaksızın, Pass/Fail notlandırma seçeneğinden
yararlanabilir. Eylül 2020 sonrası af dönemlerinde alınan af sınavları için Pass/Fail not seçeneği
kullanılmaz.
Bahar 2020 ders kayıtlarına ilişkin olarak bütünleme ve mazeret sınavları sonrası oluşacak nihai
notlarda da öğrenciler Pass/Fail notlandırma seçeneğinden yararlanabilir.

10-) Pass/Fail notlandırması önceki dönemlerde notu Incomplete olan derslerde uygulanacak
mı?
-

Notu incomplete ( I) olan derslere bu dönemki çalışmalar ile tamamlanması gerektiğinden
talep edilmesi durumunda P/F not seçeneği uygulanabilir.
11-) U notu uygulaması nasıl gerçekleştirilecek?
Lisans ve İşletme Enstitüsü öğrencileri için nihai harf notunun “F” olduğu durumlarda,

-

Ders ilk kez alınıyorsa notlar “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
Ders Bahar 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
i)
Daha önceki not F ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak mevcut
ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski F notu ortalamadan çıkarılır, yeni F notu
ortalamaya dahil olur.
ii)
Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez. Ancak
mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni F notu
ortalamaya dahil edilmez.
İşletme Enstitüsü dışındaki lisansüstü öğrencileri için nihai harf notunun C- ve altı durumlarda,

-

Ders ilk kez alınıyorsa “U” notu ile otomatik olarak değiştirilir.
Ders Bahar 2020 döneminde ilk kez alınmıyorsa:
i)
Daha önceki not C- ve altında ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez.
Ancak mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski F notu ortalamadan çıkarılır,
yeni F notu ortalamaya dahil olur.
ii)
ii) Daha önceki not geçer not ise, nihai not için “U” notu girilmesine izin verilmez.
Ancak mevcut ders tekrar kurallarımız çerçevesinde eski not geçerli olur, yeni F notu
ortalamaya dahil edilmez.

