2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine
Yaz okulunda ders almak isteyen okulumuz öğrencileri dersin içeriği ve kredisi uygun olmak şartıyla
istedikleri üniversiteden alabilirler. Bunun için yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.
1. Erciyes Üniversitesinde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Okulumuz Öğrencilerinin
Yapmaları Gereken İşlemler;
a)

Yaz Okulundan ders alacak öğrencilerimizin 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren 29 Haziran 2018 Cuma
saat 16:00 'a kadar başvurularını ve 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00’ a kadar OBİSİS üzerinden
ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistemler kapanacaktır, başvuru ve ders
kaydı yapılamayacaktır.

b) Öğrencilerimizin, ÖBİSİS’ten yaz okulunda açılan dersleri seçerek, sistemde oluşan ücreti Halk Bankası
Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki yaz okulu hesabına yatırdıktan sonra yaz okulu ders kayıtları
yapılmış olacaktır.
2. Erciyes Üniversitesi Dışında Başka Bir Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Alacak Okulumuz
Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;
a)

Öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
bodrum katta bulunan Staj, Katalog, İntibak birimine giderek form alması ve formu doldurup bölüm
başkanına imzalattıktan sonra tekrar aynı yere teslim etmesi gerekmektedir.

b) Form dağıtımı 11.06.2018 Pazartesi günü başlayacak olup, öğrencilerimizin mağdur olmamaları için
konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.
YAZ OKULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları
dersleri almak kaydıyla Erciyes Üniversitesinde açılan yaz okulundan 20 AKTS’ye kadar, diğer
üniversitelerin yaz okullarından ise 16 AKTS’ye kadar ders alabilirler.
2. Bir lisans öğrencisi mezun olana kadar diğer üniversitelerden en fazla 40 AKTS ders alabilir.
3. Yaz okulu ders/derslerinin açılması için gerekli asgari sayının sağlanamaması gibi sebeplerle Üniversitemiz
tarafından yaz okulunda açılması iptal edilen dersin/derslerin ücretleri iade edilecektir. Ancak söz konusu
ders/derslerin iptal edilmesi durumunda yerine tekrar ders seçimi hakkı verilmeyecektir.
4. Yaz okuluna katılmak için ders seçimi yapan öğrencilerden, herhangi bir sebepten dolayı ders/derslerini iptal
ettirmek isteyen öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlerin iadesi yapılmayacaktır.
5. Derslerin çakışması ile ilgili olarak, dersi veren ilgili birimlerle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Söz
konusu ders çakışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda değildir.

