OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANA DAL / YAN DAL BAŞVURU FORMU

OSTİM TECHNICAL UNIVERSITY
APPLICATION FORM FOR DOUBLE MAJOR / MINOR
KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION
Adı / First Name
Cinsiyeti / Gender

Soyadı / Surname
Kadın / Female  Erkek / Male  Uyruğu / Citizenship

Doğum Tarihi ve Yeri / Date and Place of Birth

.../.../......... -

TC Kimlik No / ID Number
Yazışma Adresi /
Contact Address
Tel (Ev / Home)

E-Mail

Tel (Mobil / GSM)

Faks / Fax

Tel (İş / Office)

AKADEMİK BİLGİLERİ / ACADEMIC INFORMATION
Öğrenci No / Student No
Fakülte / Faculty
Bölüm / Department
Okuduğu Dönem Sayısı (Hazırlık Hariç) /
Semesters Completed (Excluding Prep Year)

AGNO / CGPA

BAŞVURU BİLGİLERİ / APPLICATION INFORMATION
Öğretim Yılı / Academic Year

Yarıyıl / Semester

Fakülte / Faculty
Bölüm / Department

 Çift Ana Dal / Double Major

Fakülte / Faculty
Bölüm / Department

 Çift Ana Dal / Double Major

 Yan Dal / Minor
 Yan Dal / Minor

AÇIKLAMALAR / EXPLANATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğrenciler belirtilen tarihler arasında Çift Ana Dal veya Yan Dal Programlarına yalnızca birer başvuru yapabilirler.
Çift Ana Dal Programına başvurular en erken 3. en geç 5. dönemin başında, Yandal Programına başvurular en erken 3. en geç 6. dönemin başında
yapılabilir.
Öğrencilerin Çift Ana Dal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal Lisans Programındaki tüm dersleri
başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 70 (4 üzerinden en az 2.50) olması, Ana Dal Lisans
Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekmektedir.
Öğrencilerin Yan Dal Programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal Lisans Programındaki tüm kredili dersleri
başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 65 (4 üzerinden en az 2.25) olması gerekmektedir.
Öğrenci aynı anda birden fazla Çift Ana Dal veya Yan Dal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda Çift Ana Dal ile Yan Dal Programına
kayıt yaptırabilir.
Students cannot apply to the double major programs or the minor programs more than once during the application period.
Students may apply to a double major program no earlier than the third and no later than the fifth semester of their major program. Students may
apply to a minor program no earlier than the third and no later than the sixth semester of their major program.
To be eligible for a double major program, students are required to have been successful in all the courses taken thus far, to have a cumulative
grade point average of at least 70 out of 100 (or at least 2.50 out of 4.00), and to be in the top 20% of the class rank in their major program.
To be eligible for a minor program, students are required to have successfully completed all the courses taken thus far, and to have a cumulative
grade point average of at least 65 out of 100 (or at least 2.25 out of 4.00).
Students cannot register for more than one double major or minor program at the same time. However, they can register for both a double major
and a minor program at the same time.
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İmza / Signature

:

Tarih / Date

:
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