GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1Çift ana dal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı
zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Ana Dal Programının Açılması
Madde 2- Çift ana dal programı, ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile
kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift ana dal programı en az 30 krediden oluşur; ders başına ödeme
yapılır.

Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3a. İlgili bölüm başkanlığı her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift ana dal programını duyurur.
b. Öğrenci, açılan çift ana dal programına en erken 3. ve en geç 5. dönemin başında başvurur.
c. Programa başvuru, belirtilen tarihte dilekçe ve not dökümü belgesi (transkript) ile birlikte kendi lisans
programının bulunduğu dekanlığa yapılır.
d. Öğrencinin programa başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar kendi lisans programındaki tüm
dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 3.
yarıyıl başında en az 3.50, 4. yarıyıl başında 3.25 ve 5. yarıyıl başında en az 3,00 olması ve başvurusunun
başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Özel durumlarda bu koşullar Senato kararı ile
değiştirilebilir. Kabul işlemi başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte’nin Yönetim Kurul Kararı ile
tamamlanır.

Çift Ana Dal Programı
Madde 4a. Çift ana dal programında öğrencinin kendi bölümü lisans programı ile çift ana dal programının farklı olması

esastır. Çift ana dal programı nedeniyle öğrencinin kendi programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiç
bir biçimde etkilenmez. Çift ana dal programı için ayrı not dökümü belgesi düzenlenir.

b. İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulu

sırasında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir. İki programa birden bulunan dersler her iki not dökümü
belgesinde de gösterilir.
c. Aynı anda hem çift ana dal hem de yan dal programına kayıt yapılamaz.
Başarı ve Mezuniyet

Madde 5-

a. Öğrenci çift ana dal programını kendi isteği ile bırakabilir.
b. Kendi programında genel not ortalaması 2,50’nin altına düşen öğrencinin Fakülte yönetim kurulu kararı ile
çift ana dal programından kaydı silinir.
c. Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal programı derslerini tekrarlamak
zorunda değildir.
d. Çift anadal programını tamamlayabilmesi için dört yarıyıl ek süre verilir.
e. İki dönem üst üste ders almayan öğrencinin, Fakülte yönetim kurulu kararı ile çift ana dal programından
kaydı silir.
f. Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden programa
başvuramazlar.
g. Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal programını en az 2,50 ortalama ile
tamamlayan öğrenciye ikinci ana dal lisans diploması verilir.
Madde 6- Bu yönetmelik, Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul tarihiyle yürürlüğe girer ve
rektör tarafından yürütülür.

