MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇİFT ANADAL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Öğrenci; Çift Anadal Diploma Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında
başvurabilir.
2. Öğrencinin; Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;
a- Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu Lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması
b- Başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının (GANO) en az 2.70 (100 üzerinden 70) olması
c- Anadal Lisans programının, ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
d- Çift Anadal Diploma programına başvurular, başvuru takviminde belirtilen tarihte başvuru formu ile birlikte
Fakültemiz sekreterliğine yapılacaktır.
e-

YANDAL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Öğrenci; Yandal Programlarına kayıtlı olduğu lisans programının, en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında
başvurabilir.
2. Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olmak
3. Başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının (GANO) en az 2.48 (%65 100 üzerinden 65) olması gerekir.
Not : Dersler İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Bölümü hariç diğer bölümlerde %100 ingilizce yapılmaktadır.
Not:
Çift
Anadal
ve
Yandal
Programına
www.mebis.medipol.edu.tr’den yapılacaktır.

başvurular

1.9.2021-10.9.2021

tarihleri

arasında

SCHOOL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
DOUBLE MAJOR APPLICATION REQUIREMENTS
3. Students can apply to the Double Major Program at the beginning of the 3rd semester at the earliest and at the
beginning of the 5th semester at the latest.
4. In order for the student to apply for a Double Major Program;
f- To have completed all the courses taken in the undergraduate program in which he/she is registered until the
semester he/she applied.
g- GPA (GANO) must be at least 2.70 (70 out of 100) at the time of application.
h- Student must be in the top 20% of the success ranking in its respective class.
i- Applications for the Double Major Program will be made to the secretariat of our faculty with the application
form on the date specified in the application calendar.

MINOR PROGRAM APPLICATION REQUIREMENTS
4. Students can apply to the Minor Program at the beginning of the 3rd semester at the earliest and at the beginning of
the 5th semester at the latest.
5. To have completed all the courses taken in the undergraduate program in which he/she is registered until the
semester he/she applied.
6. GPA (GANO) must be at least 2.48 ( %65 65 out of 100) at the time of application.
Note : English courses are teaching in 100% in other departments except Civil Engineering (Turkish) program.
Note: Applications to double major and minor program will be between 1.9.2021-10.9.2021. It will be through the
website www.mebis.medipol.edu.tr.

