Uzaktan Eğitim Programları 2015-2016 Bahar Dönemi Ders Kayıtları


Uzaktan Eğitim Programlarına devam eden öğrencilerimiz 2015 – 2016 Akademik Yılı
Bahar Dönemi ders kayıtlarını 01 – 05 Şubat 2016 tarihleri arasında yapacaktır.



Ders ücretleri, alınacak ders sayısına göre (her ders için 600 TL olacak şekilde) ödenecektir.
o Programlarımıza bu dönem başlayan öğrencilerimiz beş ders alacak ve toplam 5 x 600
TL = 3.000 TL ödeyecektir.
o Programlarımızda ikinci dönemini okuyan bir öğrencimiz 5 ders ve 1 dönem projesi
alacaktır. Öğrencimiz dersler için 5 x 600 TL = 3.000 TL ödeyecek, dönem projesi
için ücret ödemeyecektir.
o Herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrenciler (Dersten DC, DD, FD ve FF almış
olmak) bu dersi tekrar alacak ve tekrar aldığı her ders için 600 TL ödeyecektir.



Ders kaydı yaptırmak için İş Bankası'na dönemlik ücret yatırılmalı (Herhangi bir İş Bankası
Şubesi'nde Çukurova Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilip öğrenci numarası verilerek veya
Bankamatikler aracılığıyla veya Online İşlem Merkezi kullanılarak) ve ilgili dekont (veya
ücretin yatırıldığına dair belge) Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne elden veya faks (Faks No: 322
3386947) yolu ile ulaştırılmalıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda Sosyal
Bilimler Enstitüsü ile iletişime geçilebilir (Telefon: 322 3386574 Dahili: 113 veya 114).



Ders kayıtları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Öğrenci Otomasyonu”
(http://otomasyon.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/) aracılığı ile yapılacaktır. Giriş için “Kullanıcı
No/Adı” alanına öğrenci numarası, “Parola/Pin Kodu” alanına şifre yazılmalıdır. Şifresini
daha önce değiştirmeyen öğrencilerimiz şifre olarak T.C. Kimlik Numarasını kullanmalıdır.



Ders kaydı aşamasında Uzaktan Eğitim programları ders kodlarının EMG ile başladığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Ders Kodları, Ders Adları ve Dersin Öğretim Üyesi bilgileri ile
ilgili detaylar http://emba.cu.edu.tr/ sayfasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz alacağı dersleri
belirledikten
sonra
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Öğrenci
Otomasyonu’na
(http://otomasyon.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci) girerek ders kaydı yapacaktır. Ders ekleme
aşamasında öncelikle Öğretim Üyesinin ismi bulmalı ve ardından ilgili ders seçimi (EMG
kodu ile başlayan) yapılmalıdır. Öğrencimiz ders kaydını yaptırdıktan sonra her öğrenciye
atanmış olan Danışman Öğretim Üyesi kayıt onayı verecektir. Ders kayıtları 01 – 05 Şubat
2016, ders ekleme-çıkarma işlemleri ve danışman onayları 08 – 12 Şubat 2016 tarihleri
arasında yapılacaktır.



Uzaktan Eğitim programlarında özel öğrenci olarak bazı dersleri daha önce almış olan
öğrencilerimiz İşletme Bölüm Başkanlığı’na dilekçe vererek bu derslerin sayılmasını talep
etmelidirler.



Daha önce aldığı dersten başarısız olan (dersten DC, DD, FD ve FF almış olan) bir
öğrencimiz kalmış olduğu dersi tekrar almalıdır. Yeniden alınacak olan her bir ders için 600
TL olan ders ücreti yatırılmalıdır.



Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik
Takvimi’nden tarihler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. Akademik Takvim için
web
sayfası
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/belgeler/2015_16_akademik_takvim.pdf
şeklindedir.

