PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANS DERS PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ
2021-2022 Güz Dönemi Öncesi

2021-2022 Güz Dönemi Sonrası

TES 211E Project III
(3. yy.)

PEM 209E Landform & Built
Environment Studio
(3. yy.)

PEM 256E Planting Design Studio
(4. yy.)

PEM 210E Planting Design Studio
(4. yy.)

PEM 206E Urban Design
(4. yy.)

PEM 214E Resilient Urban Design
(4. yy.)

PEM 254E Landscape Construction II
(4. yy.)

PEM 305E Landscape Construction II
(5. yy.)

PEM 353E Int.to Geographical
Inf.Sys.
(5. yy.)

PEM 303E Int.to Geographical
Inf.Sys.
(5. yy.)

PEM 315E Urbanism & Planning Law
(5. yy.)

PEM 307E Urbanism & Planning Law,
(5. yy.)

PEM 405E Const.Drawi.Tch.in
Landsc.Dsgn
(7. yy.)

PEM 407E Const.Drawi.Tch.in
Landsc.Dsgn
(7. yy.)

PEM 422E Professional Practice &
Ethics
(8. yy.)

PEM 406E Professional Practice &
Ethics
(8. yy.)

• Peyzaj Mimarlığı Lisans Ders Planı güncelleme çalışmaları sonrasında yeni kodları ve isimleri ile
açılacak dersler yukarıda görülmektedir. Tüm öğrenciler yeni kodları ve isimleri ile açılacak derslere
yazılacaktır.
• Ders planında yapılan güncelleme doğrultusunda PEM 253E Landscape Construction I dersi 2.sınıf
bahar yarıyılında, PEM 305E Landscape Construction II dersi 3. sınıf güz yarıyılında açılacaktır.
• 2. sınıflar için PEM 253E Landscape Construction I dersini gelecek bahar yarıyılında alacaktır!!!
Üniversite çapında alınan ilke kararı ile irregular öğrencilerimizin de ikinci sınıftaki yeni ders planına
kayıtlı arkadaşları ile birlikte bu dersi bahar döneminde almaları gerekmektedir. Bu dersi bir sonraki
dönemde almaları eski plana kayıtlı irregular öğrencilerimiz açısından herhangi bir dönem uzatma ve
hak kaybına sebep olmayacaktır.

• Bu dönem açılan PEM 253E Landscape Construction I ve PEM 305E Landscape Construction II dersleri;
bu dersleri alttan alma durumunda olan 3. ve üzeri sınıflar için açılmıştır. Bu dersleri geçen yıllarda almış
ve başarısız olmuş (VF-FF) / veya almamış öğrencilerin derse kayıt olması gerekmektedir.
• Yeni program ile birlikte tüm üniversite çapında seçmeli derslerin ders saatleri ve kredilerinde
eşitlemeye gidilerek, tüm seçmeli dersler 2 kredi olarak açılmıştır. 2017-2018 Güz ders planına kayıtlı
öğrencilerimizin eksik MT derslerini yeni açılan derslerden alabileceklerdir. Daha önce aldığınız seçmeli
dersler programınıza intibak edilecektir. Seçmeli ders seçimlerinde ders kredilerinden bağımsız olarak
bağlı olduğunuz ders programındaki seçmeli ders türü ve sayılarını dikkate almanız gerekmektedir.

