GİRİŞ: Öğrenciler kendi otomasyonlarına
öğrenci numaraları ve şifreleri ile girerek ders
seçme işlemlerini yapacaklardır.

1.ADIM: Öğrenciler kendi
otomasyonuna girdikten
sonra Kayıt Yenileme
(Ders Seçme ) İşlemleri
menüsüne girecektir.

Ders kaydı yapılacak
dönemde alınması
gereken derslerle ilgili
bilgilere buradan
ulaşabilirsiniz.

ÇOK ÖNEMLİ:
İKİNCİ ÖĞRETİM, NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN I.ÖĞRENİM
ÖĞRENCİLERİ VE ÜNİVERSİTEMİZİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE OLARAK
OKUYAN ÖĞRENCİLERİN DERS SEÇİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN ÖNCE
AKADEMİK TAKVİMDE BELİRTİLEN TARİHLERDE ÖĞRETİM
ÜCRETİNİ YATIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

Maksimum alabileceğiniz Kredi
miktarı burada belirtilir.

2.ADIM: Öğrenci Kayıt
Yenileme (Ders Seçme)
menüsüne girdikten sonra
buradan Açılan Dersler
menüsüne girecek ve o
dönem alması gereken
dersleri örnekte görüldüğü
gibi işaretleyecek ve sonra
alttaki Seçilenleri Ekle
butonuna tıklayacaktır.

3.ADIM: Açılan dersler
menüsünde Dersler seçildiği
zaman sistem otomatik olarak
Seçilen Dersler menüsüne
gelecek bu menüde aşağıda
bulunan Danışman Onayına
Gönder butonuna tıklayarak
Danışman Onayına
gönderilecektir.

DERS SİLME: Öğrenci Ders
Kayıtlanma sırasında üzerine
almaması gereken bir dersi
yanlışlıkla almış ise;
Danışman Onayına Gönder
işlemi yapmadan bu kısımdan
sil butonuna tıklayarak o dersi
silebilir.

Öğrencinin daha önce almış ve
başarısız olduğu ders açılan
derslerde değil seçilen derslerde
gözükmektedir. Öğrenci bu derslerde
silme işlemi yapamaz sil butonu pasif
durumda görünür.

Bayburt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 29/(4);
Öğrenciler tekrar etmek zorunda oldukları seçmeli ders grubu altında birden fazla seçmeli
ders açılması durumunda; daha önce başarısız oldukları seçmeli dersin yerine, seçmeli
derslerin birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar
yeniden kullanılmaz. Bu nedenle seçmeli dersler açılan derslerde yer almakta olup
öğrenciler tekrar etmeleri gereken seçmeli ders grubunun altından dersi seçerek danışman
onayına göndermelidirler.
Bilgilerinize…

Danışman onayına gönderilen ders seçimleri öğrenci tarafından takip edilir.
Danışman onayına gönderilen derslere öğrenci müdahale edemez ders
seçimlerinde hata yapıldı ise akademik takvimde belirtilen Ders Ekle/Bırak
sürelerinde danışmanı ile görüşerek ders ekleme ve bırakma işlemi yapılabilir.

NOT: Ekle/Bırak süresi içinde öğrenci bırakmak istediği bir
dersi bıraktığı zaman Danışmanı tarafından bırakma işleminin
onaylanması gerekmektedir. Danışman bırakma işlemini
onayladıktan sonra öğrenci dersi silebilir ve sildiği dersin yerine
yeni bir ders ekleyebilir.

Öğrenci derslerini seçip, Danışman tarafından Derslere onay verildiği zaman
Kayıtlanma Aşaması Danışman Onay olarak gözükecektir.

4.ADIM: Danışman tarafından Kesin Kayıt yapıldıktan sonra ders
aşamaları ‘Kayıtlanma tamamlandı’ olarak gözükecektir.

** Daha Sonra Yazdır butonuna tıklayarak 2 nüsha olarak çıktı
alınarak, Öğrenci ve Danışman tarafından imzalanacaktır.

