
İNTİBAK KURALLARI  VE AÇIKLAMALARI  

 

Ders intibakları öğrencilerin 2018-2019 Akademik Yılında başlayacağı  sınıftan itibaren uygulanır. 
Geçmiş dönemlerde başarılı olunan derslerin  intibakı yapılmaz.  

1- Eski dersin yeni müfredatta karşılığı bulunması halinde veya eski dersin yerine yeni ders açılması 
halinde; Eski/yeni müfredat tablosunda eşleşen dersler birebir karşılıklı yazılmıştır.  

2- Dersin statüsünün değişmesi halinde;  

    a- Zorunlu dersin seçmeli olması halinde; Bu dersten başarılı olanlar, seçmeli dersten başarılı 
sayılacaktır. Bu dersten başarısız olanların, başka bir seçmeli ders alması gerekmektedir. 

   b- Seçmeli dersin zorunlu olması halinde; Bu dersten başarılı olan bu dersi almış sayılır. Başarısız 
olanların, zorunlu hale gelen yeni dersi almaları gerekmektedir.  

Bu dersi hiç almamış üst sınıf öğrencileri için zorunlu hale gelen yeni ders mevcut sınıfı veya üst 
sınıf ise alması gerekmektedir.  

  c- Dersin verildiği yıl değişmiş ise, bu dersten başarılı olan dersi almış sayılır. Başarısız/devamsız 
olan öğrenciler dersi alması gerekmektedir. Bu dersi hiç almamış üst sınıf öğrencileri için zorunlu 
hale gelen yeni ders mevcut sınıfı veya üst sınıf ise alması gerekmektedir.  

• PRAD 318 Halkla İlişkiler Yönetimi dersinin verildiği yıl değişmiştir. Derse kayıtlı olup 
devamsız ya da başarısız olan öğrenciler  2018-2019 akademik yılından itibaren   PRAD 2103 
Halkla İlişkiler Yönetimi dersine  kayıtlanacaktır. Derse önceki dönemlerde kayıtlanmayan 
öğrenciler 2018-2019  akademik yılından itibaren derse hiç kayıtlanmayan  öğrenciler  PRAD 
2103 dersine  kayıtlanacaklardır.  Bu durumdaki öğrencilerin ders kredisi seçimlik ders 
kategorisinde değerlendirilir.  

3- İki dönemde iki ayrı ders olarak verilen zorunlu derslerin, tek dönemlik derse dönüşmesi halinde; 
Derslerden her ikisinden başarısız olan öğrencinin tek döneme düşen dersi alması ve eksik kalan 
kredisini başka bir seçmeli ders ile tamamlaması gerekir.  

Derslerden birinden başarılı birinden başarısız/devamsız olan öğrencilerin, başarılı ders kredisinin 
sayılması başarısız/devamsız dersin yerine seçmeli ders alması gerekmektedir.  

Derslerin her ikisinden de başarılı olan öğrenci tek döneme düşen dersten başarılı sayılır. Diğer 
dersin kredisi seçimlik ders kategorisinde değerlendirilir. 

• PRAD 117 BİT ve Görsel Tasarımın Temelleri ve  PRAD 232 Reklamcılıkta Dijital Tasarım 
Uygulamaları   dersleri,  PRAD 1105 Reklamcılıkta Dijital Tasarım Uygulamaları dersine  
intibak ettirilmiştir.  

• PRAD 303 Marka İletişimi ve PRAD 226 Reklamcılık   kodlu dersler,  PRAD 2102 Marka 
İletişimi  dersine  intibak ettirilmiştir 

Değişen müfredatta, öğrencinin bulunduğu sınıfın derslerinden sorumlu olması alt sınıflarda 
yapılan değişikliklerde ise sadece alt sınıflarda başarısız olunan derslerin yeni müfredatta karşılığı 
olan derslerden sorumlu olunur.  

 



4- Önceki dönemlerde alınan başarılı derslerin kredi toplamları intibak ettirilen sınıfa kadar fazla 
alınmış ise seçmeli ders kredisinden sayılır.  

5- Seçmeli ders seçiminde öncelik PRAD kodlu derslerdedir.  

6- Dikey ve yatay geçiş intibaklarında PRAD, VCDS, NMED veya RCTV derslerine intibak yapılabilir, 
kredi kısıtı yapılmaz. 

 

  

 

 

 


