Değerli öğrencilerimiz; ders seçimlerinizi yaparken aşağıda verilen bilgilerin dikkate alınması
hususunu rica eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

 2017-2018 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz de dahil tüm öğrencilerimizin 1115 Eylül 2017 tarihleri arasında UBS’den ders kayıtlanma işlemi yapmaları gerekmektedir.

 Kayıtlanma işleminin tamamlanması için “Kaydı Tamamla” butonuna tıklanmalıdır. Butona
tıklandığında ekranda “Kayıt Tamamlandı” ibaresi görüntülenecektir. Aksi takdirde derslere
kaydınız olmayacak ve sınıf listelerinde isminiz yer almayacaktır.(Bu işlem ekle sil haftasında,
kaydın geri alınıp ders değişikliği yapıldığında da unutulmamalıdır.)

 Fakültemiz tüm bölümlerinde, şubesi olan derslerde ve seçmeli derslerde kontenjan sistemi
uygulanmaktadır. İlgili bölüm başkanlıkları tarafından belirlenen kontenjanlar sisteme eşit
olarak tanımlanmıştır. Şubelerin ya da seçmeli derslerin kontenjanları eşitlendiğinde sistem
tarafından otomatik kontenjan arttırımı yapılacaktır. Kontenjanlar eşitlenmeden sistem
tarafından kontenjan arttırımı yapılmayacağından, öğrencilerimizin bir şubenin ya da seçmeli
dersin kontenjanı dolduğunda diğer şubeye ya da diğer seçmeli derslere (devam zorunluluğu
ve alttan alınan dersler dikkate alınarak) kayıt yaptırmayı denemeleri gerekmektedir. Devam
zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması durumunda; derslerin devamını
vermek öğrencinin sorumluluğundadır.

 İlk defa alınan (AD) veya devamsız (DZ) derslerde devam zorunluluğu vardır. Diğer harf
notlarında (FF, FD v.b.) devam zorunluluğu yoktur.

 Devam zorunluluğu; öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik
derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam
etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bütünleme
sınavlarına alınmazlar. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin
hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.

 Seçebileceğiniz maksimum AKTS miktarı ara sınıf (2. ve 3. sınıf) öğrencileri için en fazla 40
AKTS, son sınıf öğrencileri için en fazla 45 AKTS dir.

 Bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve GANO’sunun en az 3.00
olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait toplam 45 AKTS kredisi karşılığı ders
alınabilir.

 Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda (alabileceği maksimum
AKTS miktarını doldurduğu için) alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak

zorundadır. Alıp başarısız olunan seçmeli ders ise; yerine aynı ders veya bu dersin yerine
sayılabilecek diğer bir seçmeli ders alınabilir.

 Öğrenciler; alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları dersleri istedikleri takdirde not
yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Bu ders ilgili dönemde alacakları ders saatinden sayılır
ve aldıkları son not öğrencinin başarı notu olarak değerlendirilir.

 Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız öğrenci
sayılırlar. Başarısız öğrenciler; yeni ders alamaz, daha önce başarısız oldukları dersleri tekrar
ederler ve istekleri halinde koşullu başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Ders tekrarı ile
GANO’larını 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, başarısız dersleri bulunsa dahi normal statüde
öğrenimlerine devam ederler.

 Almanız gereken bir dersin kayıtlanma ekranında seçebileceğiniz dersler arasında yer
almaması halinde öğrenci işleri birimine bilgi veriniz.

 Ders seçimi hususunda Danışman Öğretim Üyelerinizden ve öğrenci işleri biriminden destek
alabilirsiniz.

 Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir.
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