ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

Akademik takvimde belirtildiği üzere Ara Sınıflar için Harç Ödemesi, Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi
işlemleri 10-14.Eylül.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Dersler 17.Eylül.2018 günü başlayacaktır.
Akademik takvime göre Ders Ekleme – Çıkarma İşlemleri 17-21.Eylül.2018 tarihleri arasında 1 (bir)
hafta süreyle yapılacaktır.


Ders seçimi sırasında karşılaşılan sistemsel sorunlar / alınması gereken derslerin karşınıza
çıkmaması / seçmeli ders değiştirme / ders değiştirme / şube değiştirme / tasarım ile ilgili
birlikte çalışılacak öğretim elemanı değiştirme gibi tüm işlemlerde dilekçe verme son tarihi
21.Eylül.2018 ’dir. Başvurular bizzat öğrencinin kendisi tarafından Öğrenci İşlerine
yapılacaktır. 21.Eylül.2018 günü saat 17’den sonra ders seçimi / ekleme / çıkarma ile ilgili
hiçbir dilekçe kabul edilmeyecektir.



Ders seçiminizi yaptıktan sonra kaydınızın tamamlandığından emin olunuz ve ders seçim
ekranınızın bir çıktısını alıp saklayınız.



Devam zorunluluğunuz olan derslerde çakışma yapmamak, ders seçimi sırasında sizin
sorumluluğunuzdadır. Lütfen ders programlarını kontrol ederek ders seçiminizi yapınız.



UBS üzerinde görünen ders programlarında hata olması durumunda BÖLÜM BAŞKANLIĞINIZA
başvurunuz.



Üzerinize tanımlı eğitim planına göre almanız gereken zorunlu / teknik / teknik olmayan
seçmeli derslerle ilgili sorularınız için BÖLÜM BAŞKANLIĞINIZA başvurunuz.



Yaz okulunda aldığınız derslerin sonuçları, dersi aldığınız üniversiteler tarafından
gönderildiğinde veya öğrenci tarafından onaylı nüshası Evrak – Kayıt Birimine teslim edildikten
sonra Yönetim Kurulunda görüşülecek ve onaylanmasının ardından sisteme işlenecektir. Ders
aldığınız üniversitelerin sonuçları geç göndermesi ders kayıtlanmada bir hak kazandırmaz.



(Varsa) Ders intibaklarınız BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA Dekanlığa gönderilmesinin ardından
Yönetim Kurulunda görüşülecek ve onaylanmasının ardından sisteme işlenecektir. Yönetim
Kurulu kararı ardından BÖLÜM BAŞKANLIKLARINIZ intibakları web sayfalarında ilan edecektir.
İntibaklara itiraz süresi 5 (beş) iş günüdür. Gecikmeli yapılan itirazlar değerlendirme dışı
olacaktır. İntibaklarınızla ilgili sorularınız için BÖLÜM BAŞKANLIĞINIZA başvurunuz.



Şubeli derslerde, seçmeli derslerde ve tasarım derslerinde, tüm şubelerin kontenjanları
dolmadan sistem tarafından kontenjan artışı yapılmaktadır. Bu nedenle kayıtlanmak istediğiniz
şubenin kontenjanı dolu ise, lütfen bekleyiniz. Bir sorun olduğunu düşünüyorsanız BÖLÜM
BAŞKANLIĞINIZA başvurunuz.
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