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Yüksek lisansa 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yeni kayıt olan
öğrencilerin ders kayıtları otomatik yapılacaktır.



Öğrenci ders seçme ekranında karşısına çıkan tüm dersleri almalıdır.



Öğrenim ücretini tamamlayıp kaydını yenileyen öğrenciler 25.09.2019-27.09.2019
tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi (www.ois.ayvansaray.edu.tr) üzerinden ders
seçimi yapacaktır.



Kayıt yenileyen öğrenci, daha önce aldığı, fakat başarısız olduğu dersler öncelikli
olmak üzere, ders seçimini yapar ve danışmanın onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.



Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda alacağı dersleri danışmanına onaylatarak OİS
üzerinden ders kayıt işlemini tamamlar.



Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders / lisansüstü eser
(tez, eser metni, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı
yaptırır. Kaydın tamamlanabilmesi için malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması
ve OİS’te danışman onayı gerekir. Ders / lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci,
program kapsamındaki çalışmalara katılamaz.



Tezsiz yüksek lisans programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli
yüksek lisans programında en fazla iki tanesini, lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık
programı sırasında almamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir.



Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam kredisi /
AKTS değeri, kayıtlı olduğu programı tamamlamak için alması gereken toplam
kredinin / AKTS değerinin yarısını geçemez.



Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi, aynı zorunlu ders havuzu
içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.
Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla
başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda devam zorunluluğu aranmaz ve
o dersten alınan son not geçerli olur. Ancak, o dersten daha önce alınan notlar
transkripte gösterilir.



Ders Ekleme Bırakma ĠĢlemleri
07.10.2019 08.10.2019 tarihleri arasında “Ders ekleme-bırakma” işlemi yapılabilir. Ders kayıt
işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Bu kapsamda;


Öğrenci, ders ekleme-bırakma işlemleri için Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girerek tekrar
ders seçimi yapar ve danışman onayına gönderir.



Danışman tarafından onay verilen ders seçimi tamamlanmış olacaktır.

Bel rt len tar hlerde yapılacak ders ekleme-bırakma ve kayıt şlemler sonunda hem öğrenc
onayının hem danışman onayının ver lm ş olması gerekt ğ , aks halde öğrenc ler n 2019-2020
Eğ t m Öğret m Yılı Güz Yarıyılında öğrenc l k haklarından yararlanamayacakları, hususları
önemle duyurulur

2018-2019 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠKKATĠNE !!!
Ders seçme alanında Daha Önce Almadığınız Dersler, Tekrar Edebileceğiniz Dersler ve
Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler yer almaktadır.
Daha Önce Almadığınız Dersler: Dönemde almanız gereken dersleri
Tekrar Edebileceğiniz Dersler: BA ve altındaki dersleri
Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler: FF veya CC ile kaldığınız ve almak zorunda
olduğunuz dersleri temsil eder.
Transkriptinizde gördüğünüz E harfi seçilen dersi ifade eder.
Ders seçerken ilk önce kaldığınız dersleri daha sonra dönem derslerinizi almanız
gerekmektedir.

OĠS sistemi Ekranından Ders Seçme ĠĢlem AĢamaları
OĠS Sistemine GiriĢ
www.ois.ayvansaray.edu.tr adresine girerek öğrenci kısmında bulunan kullanıcı adı
bölümüne isim ve soyisminizi küçük harfler ve Türkçe karakterler kullanmadan bitişik
yazmanız gerekmektedir. (Örnek:metinaltiok) Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum
bölümüne tıklayarak telefon numaranıza şifre isteyebilirsiniz.
1.

OİS’te Ders Seçme ekranına girilir.

2.

Ders seçme alanında Daha Önce Almadığınız Dersler, Tekrar Edebileceğiniz
Dersler ve Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler yer almaktadır.
Daha Önce Almadığınız Dersler :Dönemde almanız gereken dersleri
Tekrar Etmek Zorunda Olduğunuz Dersler: FF veya CC ile kaldığınız ve almak
zorunda olduğunuz dersleri temsil eder.

3.

Ders seçme işleminde ders seçme ekranında bulunan tüm dersleri seçmelisiniz.

4.

Ders seçme işleminizi tamamladıktan sonra son olarak danışman onayına
göndermelisiniz.

Ayrıntılı bilgi için
https://www.ayvansaray.edu.tr/resources/files/duyurular/0819/KayitYenileme0819.pdf
https://www.ayvansaray.edu.tr/resources/files/yonetmelikler/LisansUstu25Mart2019Yonetme
lik.pdf
https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/tezli-yuksek-lisans-programlari-kritik-bilgiler/90378
https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/tezsiz-yuksek-lisans-programlari-kritik-bilgiler/90379

