KAYIT YENĠLEME
Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle
belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi içinde
mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, Enstitü Yönetim
Kurulu’nca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar kaydını
yaptırabilir.
Ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan ve mazereti
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kaydı yapılmamış olur.
Kaydı yenilenmeyen öğrenci o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlandırılmaz
Kayıt Yenileme Zamanı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takvimi’nde
belirtilen tarihler aralığıdır.
Kayıt Yenileme Ġçin Gerekli Belgeler:
Öğrenci bilgi sisteminde ders kayıt işleminin yapılaması ve Lisansüstü öğrenim katkı
payı ücretinin ödenmesi ile ilgilidir.
Lisansüstü Öğrenim Katkı Payı Ücreti Ödenmesi Gereken Durumlar :




Kendi mali imkanları ile lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu
öğrencileri kapsamaktadır.
Yönetmelikte belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrencileri kapsamaktadır.
Örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci
statüsünde olanları kapsamaktadır.

DERS KAYDI
Lisansüstü öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takvimi’nde belirtilen
tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi’nden ders kaydını yaptırmak zorundadır.
Lisansüstü öğrenciler ders ekleme-bırakma işlemlerini Lisansüstü Akademik Takvimi’de belirtilen
tarihler arasında, ancak Danışman Öğretim Üyesi tarafından onay işlemi kaldırıldıktan sonra
Öğrenci Bilgi Sistemi’nden yapabilirler.
Bir yarıyılda en fazla 60 AKTS alınabilir.

1) Lisansüstü Ders Kayıt Süreci:

Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş
Hayır

Şifre var mı?

Evet

İlk şifre oluşturma
işlemini yapılır

Şifre hatırlanmıyor
ise Enstitü Öğrenci
İşleri Birimi’nde şifre
sıfırlama işlemi
yapılır. İlk şifre
oluştur işlemi ile
yeniden şifre alınır

Lisansüstü öğrenim katkı payı ücreti ilgili bankaya yatırılır

Öğrenci Bilgi Sistemi’nden ders kaydı yapılır

Danışman tarafından ders kaydı onaylanır

2) Geç Ders Ekleme-Bırakma Süreci
Lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını ve ders ekleme-bırakma işlemlerini lisansüstü akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında yapmak zorundadırlar.

Öğrencinin mazeretini belirten belge ve dilekçesi

Enstitü Anasanat / Anabilim Dalı aracılığıyla evrakların
Enstitüye gönderilir

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi’nce Enstitü Ders Kredi
Sistemi’ne ders değişikliği girişinin yapılması,
İlgili evrakların öğrenci dosyasına konulur

DEVAM ZORUNLULUĞU
Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı
derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel
sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.
DERS TEKRARI





Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.
Başarısız olunan dersin takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış
olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders
alabilir.
Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan
dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti
tekrar ödenir.

