ÖĞRENCİLERE DUYURU!
2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları 07-12 Şubat 2017 tarihleri, danışman onayları ise 07-15
Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında kayıtlarını öğrenci
otomasyonu üzerinden, şifreleri ile yapacak, sınıf danışmanları tarafından belirtilen tarihe kadar onaylama
işlemi yapılacaktır.
- Lisans Programları, haftalık ders Programları ve sınıf danışmanları listesi web sayfamızda ilan edilmiştir.
Öğrenciler alaniçi ve alandışı seçmeli dersleri seçerken, haftalık ders Programına göre kontrol edecek, aynı
zaman dilimine denk gelen derslerden sadece 1 tanesi seçilecek, bu duruma aykırı seçilen derslere danışmanca
onay verilmeyecektir. Seçmeli derslere kontenjan dahilinde kayıt yapılacaktır. Kontenjanın dolu olması
halinde öğrenci işleri bürosu ile irtibata geçilerek, sorunun çözümlenmesi sağlanacaktır.
- Programlarda açılmayan seçmeli veya eski lisans programlarındaki derslerden, devam şartını yerine getirerek
başarısız olan öğrenciler için sadece sınavları yapmak üzere görevlendirme yapılmış olup, belirtilen derslerden
devamsızlıktan kalan öğrenciler ise, bu derslerin yerine açılan derslerden uygun olanı almak istediklerine dair
yazacakları dilekçelerini Bölüm Başkanlığına vererek, Bölüm Muafiyet komisyonu kararı ile Dekanlığa
gönderilecek, Yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersi almaları sağlanacaktır.
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde 2, Kamu Yönetimi Bölümünde ise 3 ayrı lisans
Programı uygulanmakta olup, öğrenciler dersleri seçerken tabi oldukları lisans Programını esas alarak
kayıtlarını yapacak, ilgili sınıf danışmanınca incelenerek onaylama işlemi yapılacaktır. Bu bölümlere ait eski
derslerden kalan öğrenciler için derslerin nasıl açılacağını gösterir listeler web sayfamızda ilan edilmiştir.
- Ders kayıt onaylama işlemi tamamlandıktan sonra, öğrenci isterse çıktı alacaktır. Öğretim elemanları çıktı
almayacaktır.
- Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra seçmeli ders değiştirme talepleri, geçerli mazeret olmadığı sürece
kabul edilmeyecektir.
- Öğrencilerin ders kayıtları ile ilgili sorunları, öğrenci bilgi sistemi üzerinden mesaj vasıtasıyla danışmana
iletilecek, sorunun çözülememesi halinde öğrenci işleri bürosu ile irtibata geçilerek sorunun çözülmesi
sağlanacaktır.
- Öğrenciler, danışman onayından sonra kayıtlandığı dersleri yeniden kontrol etmeleri gerektiği yönünde
uyarılacaktır.
- Süresi içerinde ders kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerini belgelemeleri kaydıyla ders kaydı
yaptırmak istediklerine dair dilekçelerini Dekanlığa iletecek ve mazereti uygun bulunan öğrencilerin, Yönetim
kurulu kararı ile ders kayıtlarını yapmalarına izin verilecektir.
- 1 Ders daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, dilekçelerini; Bölüm Başkanlığına verecekler,
dilekçeler danışman görüşü ile Dekanlığa iletilecek, durumu uygun bulunan öğrencilerin Yönetim kurulu
kararı ile artı 1 fazla ders alması sağlanacaktır.
- Önceki dönem not ortalaması 3 ve daha üzeri olup, fazla ders almak isteyen öğrenciler, dilekçelerini bölüm
başkanlığına verecekler, dilekçeler; danışman ve bölüm başkanlığı görüşü ile Dekanlığa iletilecek ve durumu
incelendikten sonra talepleri doğrultusunda işlem yapılacaktır

