ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KAYIT YENİLEME iŞLEMLERi HAKKINDA ACIKLAMALAR
•

•

•
•

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları aşağıda verilen tarihler arasında
yapılacaktır.
Ön Lisans/Lisans/Lisansüstü Programları

21-25 Şubat 2022

Diş Hekimliği Fakültesi

09-11 Şubat 2022

Turizm Fakültesi

29-30 Ocak 2022

Yabancı Diller Yüksekokulu

16-18 Şubat 2022

Her Akademik Birim için kayıt günleri ve saat aralıkları Tablo l'de verilmektedir. Öğrenciler Tablo
!' de verilen gün ve saat aralıkları ders kaydı yapacaklardır. Ayrıca tüm Akademik Birimlerde
25.02.2022 Cuma günü 08:00-17:00 saat aralığında ders kaydı yapılabilecektir.
Danışmanlar ders kayıt kontrolünü ve onayını, Akademik Birim için belirlenen günde 13:00-23:00 saat
aralığında ve 25.02.2022 Cuma günü 08:00-17:00 saat aralığında yapabileceklerdir.
Öğrenciler ders kayıtlarını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve tabi oldukları mezuniyet şablonuna uygun olarak kayıt
yapmalıdır.

Öğrenciler ders kayıtlarını lnternet üzerinden gerçekleştirecektir. Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi
için danışman tarafından onaylanması gerekir. Danışmanlar, uygun bulmadıkları kayıtlar için öğrencilere uyarı
mesajı göndererek öğrencinin kaydını yeniden düzenlemesini isteyeceklerdir. Öğrenciler ders kaydının
tamamlanıp tamamlanmadığını Öğrenci Bilgi Sistemi (ESOGUBS) üzerinden kontrol etmeli ve danışmanın
istediği düzeltmeleri yapmalıdır.
•

•

•

•

•

25 Şubat 2022 Cuma günü 08:00-17:00 saatleri arasında ESOGUBS sistemi tüm birimler (Diş Hekimliği
Fakültesi ve Turizm Fakültesi hariç) için açık olup belirtilen saatler arasında öğrenciler ders kaydı
yapabilecek ve danışmanlar öğrenci kayıtlarını onaylayabilecektir.
AKALiSTE'ye (https://akaliste.ogu.edu.tr/l erişim yetkisine sahip Akademik Birim Yöneticisi
tarafından danışman ataması yapılmayan öğrencilere, bireysel ve toplu danışman ataması yapılması
gerekmektedir.
İlgili yarıyılda açılacak olan derslerin, Diş Hekimliği Fakültesi için 07 Şubat 2022, Turizm Fakültesi için
28 Ocak 2022, Ön Lisans / Lisans / Lisansüstü Programları için 14 Şubat 2022 tarihine kadar
ESOGUBS'de aktiflenmeli ve ders çizelgesi işlemlerinin tamamlanmalıdır.
Öğrencilerin ders kayıt günlerinin son günü olan 25.02.2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar ders
kayıtlarını yapması gerekmektedir. (Bknz. ESOGÜ Önlisans-Lisans, Ders Kayıt. Kayıt Yenileme ve
Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi)
Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler (Üniversitemize 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminde yeni
kayıt yaptırmış olan birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere) her dönem başında ders kaydı
yapmak zorundadır.

