Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Ders Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Öğrencilerimizin ders alırken bir dizi kurala dikkat etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin
dönemlere göre almaları gereken dersler ve daha fazlası için Gaziantep Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü web sayfasından (http://ebe.gantep.edu.tr/) ve Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin web sayfasından (http://uzem.gantep.edu.tr/)
duyuruları kontrol edilmelidir. Öğrenciler, her iki web sayfasındaki bilgileri, duyuruları ve
yönetmelikler gibi resmi yazıları dikkatle takip etmeli ve incelemelidirler.
1. Uzaktan Eğitim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans
Programı için ders ücretlerini 21 Eylül 2018 tarihine kadar Halkbank
TR120001200133800006000015 nolu hesaba yatırıp derslerini seçip kesinleştirmeleri
gerekmektedir. Öğrencilerin dönem kaybı yaşamamaları için bu durum önem arz
etmektedir.
2. Öğrenciler, ücretlerini yatırırlarken, dekontun açıklama kısmına adlarını, soyadlarını,
T. C. Kimlik numaralarını ve programın adının kısaltılmışı olan Uzaktan Eytpe’yi mutlaka
yazmalıdırlar. Ad, soyad ve T. C. Kimlik no bulunmayan dekontların sahiplerinin
danışman onaylarının yapılma süreci aksayabilir veya yapılamayabilir. Öğrencilerin
mağduriyet yaşamaması için bu duyurudaki açıklamalara dikkat edilmelidir.
3. Öğrenciler, aldıkları her ders için 420 TL yatıracaklardır. Kaldıkları dersi tekrar alan
öğrenciler kaldıkları her dersin ücretini de yatırmak zorundadırlar. Proje dersi
ücretsizdir ve proje dersi için bir ücret yatırılmayacaktır. Örneğin, 2. dönemindeki bir
öğrenci 5 ders almış olsun yatıracağı ücret: 420 X 5= 2100 TL’dir. Bir başka öğrenci ise
yine 2. dönemde 5 ders almış olsun, lakin bu öğrencinin 1. dönemden de kaldığı 1 dersi
olsun. Bu durumda bu öğrenci toplam 6 ders alacağından, ödeyeceği ücret 420X6=2520
TL olacaktır.
SONUÇ OLARAK: Öğrenciler yeni aldığı veya kaldığı toplam ders sayısını 420 ile
çarparak yatıracağı miktarı hesaplayıp yatırmakla ve ilgili dersleri internet üzerinden
alıp kesinleştirmekle mesuldür. Doğru ders ücretini yatırmayan veya dersini seçip
kesinleştirmeyen öğrencinin danışman onayı yapılamamaktadır.
4. Öğrenciler geçmiş dönemlerindeki ders notlarını ve harf notlarını kontrol etmelidirler.
Lisansüstü programlarda ders geçme harf notu CC ve üzeridir. CC harf notunun
altındaki tüm harf notları (DC, DD, FD, FF) o dersten kaldığınızı gösterir. Öğrenciler,
önceden aldığı dersleri titizlikle incelemeli ve kaldıkları dersleri tekrar almalı ve
ücretlerini de varsa yeni aldıkları dersler ile toplu bir şekilde yatırmalıdırlar.
5. Öğrencilerin mezuniyet şartlarından birisi ağırlıklı genel not ortalamalarının (AGNO)
2.50 ve üzeri olmasıdır. Öğrencilerin not ortalamalarını takip etmeleri ve notlarını
yükseltmek için ders almaları tavsiye edilmekle beraber sorumluluk tamamen
öğrencinin kendisindedir. 3 dönem içerisinde gerekli diğer şartların yanı sıra 2,50 ve
üstü ortalamaya sahip olmayan öğrencilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir. Öğrencilerin
bu durumu göz önüne alarak ders seçimi yapmaları mağdur olmamaları için önem arz
etmektedirler.

