Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru Duyurusu
Sağlık Yüksekokulu ÇAP kapsamında başvuruları almaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin
aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra başvuru yapmaları önerilmektedir.
ÇAP Başvuru Tarihleri
İşlem

Tarih

Başvuruların Alınması

18-20 Eylül 2019

Başvuruların DeğerlendirilmesiSonuçların İlanı

23 Eylül 2019

Kesin Kayıtların Yapılması

24-25 Eylül 2019

Program Kontenjanları
ÇAP’ la alınacak öğrenci sayısı

Başvurulacak Program

3. Yarıyıl

5. Yarıyıl

Sağlık Yönetimi

4

2

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

-

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Çift Anadal Programına (ÇAP) İlişkin Temel Bilgiler
Soru

Cevap

Kimler başvurabilir?

- Genel akademik başarı not ortalaması en az 3.00 ve ana dal diploma
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en üst % 20
içinde yer alan öğrenciler başvurabilir.
- Öğrencinin alttan dersi olmamalıdır.
- Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma
programının üçüncü ve beşinci yarıyıllarında başında başvurabilir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

- Öğrenciler
aşağıdaki
linkten
başvuru
yapabilirler.
http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
- ÇAP başvurusu yapan bir öğrenci en fazla 2 program için başvuru yapabilir.
- Başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar fakülte web sitesinden ve
öğrenci panolarından ilan edilir.

Kaç kişi ÇAP için kabul
edilir?

- Çift ana dal programına kabul edilecek yıllık öğrenci sayısı, programın
o öğretim yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl ana dal öğrenci
sayısının % 20'sini geçemez.

ÇAP derslerinin
belirlenmesi nasıl olur?

- Çift ana dal programına başlamadan önce çift ana dal programında
alınması gereken zorunlu dersler, muaf sayılacak dersler ve her iki
programa birden saydırılacak ortak dersler bölümler arasında
kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili fakültelerin
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ne kadar kredi (AKTS)
zorunludur?

- Öğrencilerin çift ana dal lisans programını tamamlamaları için alınması
gereken derslerin sayısı ve kredisi başvurulan çift ana dal lisans
programına göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte alınması
gereken derslerin toplamda en az 36 kredi (60 AKTS) olması gerekir.

ÇAP ’tan atılma var mıdır?

- Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki
ağırlıklı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere ana dal
programında 2.50’ye kadar düşebilir. Ana dal programında ağırlıklı
genel not ortalaması ikinci kez 2.50’ye kadar düşen öğrencinin çift ana
dal diploma programından kaydı silinir.
- Çift ana dal programında ise genel akademik başarı not ortalaması
ikinci defa 2.0’nin altına düşen öğrencinin çift ana dal programından
kaydı silinir.
- Çift ana dal programından izin almadan iki yarıyıl üst üste ders
almayan öğrencinin çift ana dal diploma programından kaydı silinir.

ÇAP süresi en fazla ne
kadardır?

- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift ana dal
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programının bulunduğu birimin yönetim kurulunun kararı
ile en fazla iki yarıyıl uzatabilir.

ÇAP mezuniyet şartı var
mıdır?

- Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal
lisans programı genel akademik başarı not ortalamasının en az 3.00 ve
çift ana dal programı genel akademik başarı not ortalamasının en az
2.00 olması gerekir.

Öğrenci ÇAP programını
kendi isteğiyle bırakabilir
mi?

- Çift ana dal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi
yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Çift ana
programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift ana
programına yeniden kayıt yaptıramaz.
- Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift ana
programında da kaydı dondurulmuş sayılır.

bir
dal
dal
dal

