SÜREKLİ DUYURU
Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrencilerimize aşağıdaki
hususları hatırlatır, bunlara aykırı işlem yapılamayacağının
bilinmesini rica ederim.
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1- 2010-11 bahar yy'dan itibaren, aynı gün ve saatte gruplu açılan derslerde
(laboratuvar dersleri hariç) tek-çift uygulamasına geçilmiştir. Buna göre, aynı
gün ve saatte gruplu açılan derslerde tek no'lu öğrenciler A (4 gruplu derslerde
A ve C), çift no'lu öğrenciler B (4 gruplu derslerde B ve D) grubuna kayıt
olabilecektir. Buna aykırı kayıtlara danışmanınız onay vermeyecektir.
2- Laboratuvar derslerinde grupların öğrenci sayıları farklı olursa zorunlu
değişiklik yapılacaktır.
3- 2015-2016 ve daha sonraki güz yarıyıllarında bölümümüze kayıt olan öğrenciler
(çift anadal, dikey geçiş, yatay geçiş dahil) yeni eğitim planına tabi olacaklardır.
Lisans eğitim planları Bölüm web sayfasında aşağıdaki başlıklarla verilmiştir.
2010-2011 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Lisans Eğitim Planı
(2010-2014 girişliler)
2015-2016 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Lisans Eğitim Planı
(2015 ve sonrası girişliler)
4- 2010-2011 öğretim yılından itibaren Bölüme kayıt olan öğrenciler için bazı
derslere “önkoşul” uygulaması getirilmiştir. 2015-2016 eğitim planına tabii olan
öğrenciler için önkoşullar farklılık göstermektedir. Önkoşullu derslerin listesi
Bölüm
web
sayfamızda
mevcuttur
(https://kimyamuh.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/50/onkosullu-dersler).
İlgili
öğrencilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmekte olup, önkoşulu olan bir dersi
alabilmek için o dersin önkoşulu olan ders(ler)i başarmak (en az DD notu
almak) gerekmektedir.
5- Seçtiğiniz Seçmeli Derslerde hiçbir sebeple değişiklik yapılmaz. Ekle-Sil
döneminde de Seçmeli Derslerde değişiklik yapılmaz. Seçmeli Derslerde
“silme” işlemi ancak o yarıyıl Seçmeli Ders alamayacaklar için yapılabilir.
6- 2010-2011 eğitim planına dahil olan öğrenciler Mühendislik Araştırmaları
dersini Bölüm Başkanının onayı ile alabilirler. Bu ders için Bölüm Başkanından
onayı öğrenci bizzat alacaktır. Bu derse ön kayıt olsanız bile Bölüm Başkanı
onayını almamışsanız kesin kayıt yapılmaz.
7- 2015-2016 eğitim planına dahil olan öğrencilerden Mühendislik Araştırmaları
dersi için tercih alınır, tercihleriniz olabildiğince dikkate alınarak hangi derse
kaydolabileceğiniz ilan edilir. Güz döneminde Mühendislik Araştırmaları
dersini veren öğretim elemanının açmış olduğu Mühendislik Araştırmalarına
hazırlık dersine kayıt yapılır.

8- Mühendislik Araştırmaları dersini bulunduğu yarıyılda mezun olabilecek 4.
sınıf öğrencileri alabilir. Alt sınıf öğrencileri bu dersi alamaz.

