
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

RESİM BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARI

Tek Ders Sınavı
a. Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu 
aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gerek-
en GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi 
süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav 
hakkı verilir. Tek ders notu oluşan öğrenciye yeni bir tek ders sınav hakkı verilemez. 
b. Alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler için tek ders sınav hakkı 
tanınmaz. Ancak, daha önce alınmış ve devam şartı yerine getirilmiş dersler için en son 
harf notu DZ olsa dahi tek ders sınav hakkı tanınır. 
c. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alacak olsa dahi GNO ≥ 2.00 koşulunu 
sağlayamayacak öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Genel Not Ortalaması 2.00 ve 
üzeri olan öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. 
d. Uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. 
e. Tek ders sınavına başvurular  SABİS sistemi üzerinden yapılır. 
d. Tek ders notu, ilgili dersin en son AKTS değeri üzerinden sisteme işlenir.

Mezuniyet
a. Mezun olmak için GNO ≥ 2.00 koşulunun sağlanması zorunludur.
b. Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine 
ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe 
kadar dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir. Başvurular dönemlik 
yapılır. 
c. Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler ilgili birimlere başvurmaları halinde, 
ön görülen öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler.

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgilere Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Resim Bölümü resmi web sayfasının öğrenci sekmesi altındaki “SAÜ Lisans ve Önlisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden erişilebilir.

Lisans eğitimi süresince alınacak dersler ve içeriklerine Sakarya Üniversitesi resmi web 
sayfasında yer alan “Eğitim Bilgi Sisteminden” ulaşılabilir.

Başarı Derecesi Başarı Notu Harfli Başarı 
Notu 

Katsayı  

Pekiyi 90,00 – 100,00 AA 4.00 

İyi-Pekiyi 85,00  -  89,99 BA 3.50 
İyi 80,00  -  84,99 BB 3.00 

Orta-İyi 75,00 -  79,99 CB 2.50 

Orta 65,00  -  74,99 CC 2.00 

Zayıf-Orta 58,00  -  64,99 DC 1.50 

Zayıf 50,00  -  57,99 DD 1.00 

Başarısız  40,00  -  49,99 FD 0.50 

Başarısız    0  -  39,99 FF 0.00 

Devamsız  -- DZ 0.00 

Sınava Girmedi  -- GR 0.00 

Yeterli  -- YT -- 

Yetersiz  -- YZ -- 

Muaf -- MU -- 

Başarı Derecesi Başarı Notu Harfli Başarı 
Notu 

Katsayı  

sauresim sauresim sauresim resimb.sakarya.edu.tr

Detaylı bilgilere Resim Bölümü resmi web sayfasının öğrenci sekmesinde bulunan 
“Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden erişebilirsiniz.



T+U = Teorik + Uygulama kelimelerinin saat cinsinden kısaltılmış halidir. 
 1+2 = 1 saat teorik, 2 saat uygulama içermektedir.
 1 teorik ders saatinin tümü 1 kredidir.
 2 uygulama ders saatinin tümü 1 kredidir. 
 1+2’lik bir ders 2 krediye eşittir.
 2+0’lık bir ders 2 krediye eşittir.
Mezun olma şartı toplam 240 AKTS’dir. (AKTS: Avrupa kredi transfer sitemi) 
Her dönemden en az 30 AKTS’lik ders alınması zorunludur.
Derse yazılma sürecinde derslerin uygunluğundan ve onaylanıp onaylan-
madığından öğrenci sorumludur.
Ders seçimleri planda belirtilen T+U kriterlerine uygun şekilde yapılmalıdır. 
Örneğin; yarıyıl planında 2 adet 1+2 ve 1 adet 2+0’lık seçimlik ders alınması 
gerekiyorsa, 1 adet 1+2 ve 2 adet 2+0’lık ders seçilmemelidir. 
Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel 
not ortalaması (GNO) 3.00 ve üzeri olanlar bir üst sınıfından +15 AKTS veya 3 
ders; bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere +10 AKTS’lik veya 2 
ders alabilirler.
Öncelikle kalınan dersleri ve alttan ilk defa alınacak dersler seçildikten sonra, 
bulunulan dönemin derslerini seçilebilir.
Dönem içinde alınması gereken ders/derslerden başarısız olunursa bir sonraki 
yıl; Eğer zorunlu ise aynı ders/dersler; Seçmeli ise aynı akts değerine sahip 
seçmeli ders/dersler alınmalıdır.
Bölümden alınması gereken zorunlu dersler, seçmeli ders havuzundan 
alınamaz.
Seçmeli ders kontenjanları, Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralandığından 
dolayı, ders seçimi sonrasında kontejan dışında kalınmadığına dair kayıtların 
Sabis’ten tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir.
2. 3. ve 4. Sınıf zorunlu atölye dersleri ön koşulludur. Örneğin, birinci dönem 
başarısız olunan 3. sınıf atölye dersi, ikinci dönem seçilemez.  
Ders programlarında çakışan derslere kayıt yapılamaz. Ancak, devam şartı 
sağlanmış başarısız olunmuş önceki dönem dersleri için (Atölye dersleri hariç) 
çakışma kontrolü yapılmaz ve bu durumdaki öğrencilerden ilgili ders için devam 
şartı aranmaz.
Bulunulan dönem ve üst yarıyıl derslerine yazılma yapabilmek için dördüncü 
yarıyıl sonu itibariyle, bulunulan döneme kadar tüm dersler alınmış ve en son 
GNO 1,80 ve üzeri olması zorunludur. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıl-
larda alınmayan veya devam şartının yerine getirilmediği durumlarda, GNO 1,80 
ve üzeri olsa dahi, üst yarıyıl derslerine yazılma yapılamaz.

Bu öğrenciler zorunlu olarak alttan almadığı ve devam şartını yerine getirmediği 
derslerini ve isterlerse diğer derslerinden de alarak Genel Not Ortalamalarını 
1,80 ve üstüne çıkarmaları gerekmektedir. Bitirme projesi dersini seçebilmek 
için genel not ortalaması  ≥ 1,8 olmalıdır.

Mazeret Sınavı: Belgelemek kaydıyla aşağıda belirlenen mazeretleri nedeniyle 
sınavlara katılamayan öğrenciler; yıliçi sınavları için ilgili öğretim elemanının ilan 
ettiği tarihlerde, yılsonu sınavları içinse akademik takvimde belirtilen mazeret 
sınavları tarihlerinde ilgili bölüm/program başkanlığına mazeret sınavı için 
başvurularını dilekçe ile yaparlar. 
 a. Hastalık Hali: Birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin hasta- 
neye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığı bulunması nedeniyle 
derse yazılma yapamayan öğrencinin, bu durumunu bir raporla belgelemesi ve 
dilekçe ekinde bölümüne sunması gerekir.
 b. Yakınlarından Birinin Vefatı: Birinci veya ikinci derece kan ve hısım 
yakınlarından birinin vefatı nedeniyle derse yazılma yapamayan öğrencinin, bu 
durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde bölümüne sunması gerekir.
 c. Diğer maddeler için “SAÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”ne bakınız.

Ders Ekle-Sil: Akademik takvimde belirlenmiş olan ekle-sil tarihlerinde, 
danışmanının onayı ile ilgili yıl/yarıyılda seçilen ders/dersler bırakılabilir. Talep 
edilmesi durumunda, sadece bırakılan dersin/derslerin adedi ve/veya AKTS 
miktarınca seçilen farklı derse/derslere yazılma yapılabilir. 
 a. Ekle-sil tarihlerinde grup değişikliği yapılamaz.
 b. Ekle-sil tarihlerinde öğretim türü değişikliği yapılamaz.
 c. Seçmeli derslerde senato tarafından belirlenen ders açılma limitinin   
     altına düşmesi halinde ilgili ders silinemez. 
 d. Ekle-sil işleminde grup seçimi yapılamaz.

Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için kayıtlı bulunulan diploma programın-
da, tamamlanmış olan  dönemlere ait tüm derslerin alınmış ve başarılmış olması 
zorunludur. Yatay geçiş işlemleri, geçiş yapılacak kurumun belirlemiş olduğu not 
ortalaması ve kriterleri çerçevesinde gerçekleşir. Başvuru için ilgili kuruma müra-
caat edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirmeler, mutlak veya bağıl değerlendirme ölçütlerine göre yapılır ve 
Sakarya Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine göre yürütülür.


