SIKÇA SORULAN SORULAR-İNTİBAK
1. DGS ile geldiğimde hangi sınıftan başlayacağım?
Ders geçme sistemi uygulanan lisans programlarında, muaf olunan derslerin yatay geçiş veya intibak yapılan yıla
ait AKTS toplamının 60 veya daha fazla olması halinde, öğrenci bir üst yıla intibak ettirilir. Öncelikli olarak birinci
yarıyıldan başlamak üzere alınmayan veya muafiyet verilmeyen dersler öncelikle aldırılır.

2. Derslerimin intibakı için ne zaman başvuru yapmam gerekir?
Ders muafiyeti başvurusu eğitim-öğretim yarıyılının ilk iki haftası içerisinde, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır.
Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler,
hazırlık sınıfında başarılı oldukları takdirde, kayıtlı oldukları ilgili programın eğitim-öğretim yarıyılının ilk iki
haftası içerisinde, İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na
muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

3. Başvuruda hangi belgeler istenmektedir?
Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin içeriklerini, transkriptini ve
not dönüşüm tablosunu (üniversiteye ait harf notların 4’lük ve 100’lük sistemde eşdeğerleri tablosu) ilgili
kurumdan onaylı olarak, muafiyet başvuru dilekçesi ekinde İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına iletmeleri gerekir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil
dersleri için onaylı ders içerikleri gerekmez. Muaf olunmak istenen ders İngilizce ve Türkçe dillerinden farklı bir
dilde alınmış ise ilgili kurum ya da noter onaylı Türkçe ders içeriği ve transkripti de dilekçeye eklenmelidir.
Yurtdışından başvuruda bulunan öğrenciler üniversite denklik belgesini de dilekçeye eklemelidir.

4. Ders muafiyeti değerlendirmesi yapılırken nelere dikkat edilir?
Bir derse muafiyet verilebilmesi için, daha önce alınan dersin AKTS değerinin muaf edilecek dersin AKTS
değerinin en az %75 ‘ini sağlaması, içerik yönünden ise en az %75 benzerlik göstermesi gerekir. Muafiyeti
istenen derslerin zorunlu veya seçmeli olmasına bakılmaksızın ders içerik ve AKTS yönünden değerlendirilir.
Fakültede yer alan bölümlerin özgün ders olarak kabul ettiği dersler muafiyet kapsamı dışındadır.
5. İntibakı yapılan dersler not ortalamamı etkiler mi?
Öğrencilerin, Fakülte Muafiyet ve İntibak Komisyonlarının incelemesi sonucu muaf oldukları dersler, başarı
notları ile birlikte kayıtlı bulundukları diploma programındaki transkriptlerine işlenir. Transfer edilen dersler
mezuniyet AKTS kredisine dahil olup, not ortalaması hesabına katılır.
6. Yatay geçiş öğrencisiyim, şartlı geçer not aldığım dersimin intibakı yapılır mı?
Yatay geçiş, ÖSYM sınavı, yabancı uyruklu kontenjanı ile gelen öğrencinin intibak işlemlerinde öğrencinin sadece
başarılı/geçer olan derslerinin intibakı yapılır, önceki programındaki koşullu geçer ve başarısız olduğu dersler
intibak/ders sayımı işlemlerinde dikkate alınmaz. DGS ile gelen öğrenciler bölümlerinden mezun oldukları için
şartlı geçer notları başarılı kabul edilir.
7. Yapılan intibaka itiraz edebilir miyim? İtiraz süresi ne kadardır?
Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar kararın tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş
günü içinde ilgili birime yapılır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. Sadece ileriki
yarıyıl/yıllarda eğitim öğretim programlarına sonradan eklenecek derslere ilişkin muafiyet hakları saklıdır. İtiraz
işlemleri için Ders Muafiyet İtiraz Dilekçesi doldurulur.
8. DGS öğrencileri Çap yapabilir mi?
Çap ön koşullarını sağladıkları taktirde Çap başvurusu yapabilirler.
9. DGS öğrencileri yaz okulundan ders alabilir mi?
a. Öğrenci, alt yarıyıllara ait başarısız olduğu ya da aldığı halde sınavına girme hakkı elde edemediği dersleri
alabilir.
b. Öğrenci, Yaz Öğretimi’nde açılacak dersler içerisindeki ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı Tasarım Stüdyosu
dışındaki dersleri daha önce alıp almadıklarına bağlı olmaksızın alabilir.
*Yaz okulunda ancak daha önce alıp başarısız olduğunuz tasarım stüdyosu dersini alabilirsiniz .
10. Muaf olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Herhangi bir dersten muafiyet talebi kabul edilen öğrenciler, daha sonra bu derse not yükseltmek amacıyla
tekrar kayıt yaptıramazlar. Muaf olunan dersten muafiyetinizin kaldırılması için dekanlık sekreterliğine dilekçe
vererek, muafiyetiniz kaldırıldıktan sonra ancak dersi alabilirsiniz.
11 Ders muafiyetimin güncel haline nereden ulaşabilirim?
Mebis sisteminizde öğrenci dersleri sekmesi altında transfer başlığı altında görebilirsiniz.
12. İntibakta staj 1'den muaf tutuldum hangi staj türünden muaf tutuldum, hangi stajları yapmalıyım?
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerine DGS ile gelen ve staj 1'den muaf olan tüm öğrencilerimizin stajı yaptıkları
türe bakılmaksınız 24 iş günü özel staj olarak kabul edilir. Geriye 24 iş günü ofis ve 24 iş günü şantiye stajı
yapmaları gerekmektedir.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne DGS ile gelen ve staj 1'den muaf olan tüm öğrencilerimizin
yaptıkları staj 20 iş günü fidanlık olarak kabul edilir. Geriye Geriye 20 iş günü ofis ve 20 iş günü şantiye stajı
yapmaları gerekmektedir.
Endüstriyel Tasarımı Bölümüne DGS ile gelen ve staj 1'den muaf olan tüm öğrencilerimizin stajı yaptıkları türe
bakılmaksınız 24 iş günü ofis stajı olarak kabul edilir. Geriye 24 iş günü ofis ve 24 iş günü üretim stajı yapmaları
gerekmektedir.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne DGS ile gelen ve staj 1'den muaf olan tüm öğrencilerimizin stajı yaptıkları
türe bakılmaksınız 24 iş günü özel staj olarak kabul edilir. Geriye 24 iş günü ajans ve 24 iş günü tasarım birimi
olan bir firmada staj yapmaları gerekmektedir.
Gastronomi Bölümüne DGS ile gelen ve staj 1'den muaf olan tüm öğrencilerimizin Staj 2'de 30 iş günü staj
yapmaları gerekmektedir.
* Yatay geçişle gelen tüm öğrencilerin getirdikleri staj türü ve gün sayısı kabul edilecektir.

