Sevgili Öğrenciler,
Daha önce Mart ayında sizlerle paylaşılan yeni akademik takvim ve süreçlerle ilgili değişikliklere istinaden,
Koç Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı yaz dönemi 22 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında ( final
sınavları dahil) 5 hafta yapılacak şekilde güncellenmiştir.
2020 Yaz dönemi için ders planlamaları KUSIS üzerinden 27 Nisan Pazartesi günü 10.00’da başlayacaktır.
Planlama, kayıt işlemi için zorunlu olmamakla birlikte kayıt sırasında ders seçim işlemlerinizi en hızlı
şekilde yapmanıza olanak sağlayacaktır. Bu sürecin en verimli şekilde kullanılabilmesi için kayıt olunması
planlanan derslerin ve sayılarının olabildiğince gerçeğe yakın yapılması büyük önem taşımaktadır.
Derslere ilk kayıt tarihleri ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
“Academic Level – Projected” alanında yer alan sınıf bilgisine göre:
Son sınıf Lisans (SR) & Tıp Fakültesi Klinik 1, 2 ve Stajyer Öğrenciler 11 Mayıs 2020, Pazartesi 10:00
3. sınıf Lisans (JR) Öğrencileri
12 Mayıs 2020, Salı 10:00
2. sınıf Lisans (SO) Öğrencileri
13 Mayıs 2020, Çarşamba 10:00
1. sınıf Lisans (FR) Öğrencileri
14 Mayıs 2020, Perşembe 10:00
Ders ekleme-bırakma 23 Haziran 2020 saat 17:00’de bitecektir. Bu tarihe kadar ders kayıt işlemlerinizi
yapmaya devam edebilirsiniz. Sistem tüm sınıflardaki öğrencilerimize açık olacaktır.
Bekleme listeleri 17 Haziran 2020 17:00’de silinecektir.
ELC’ye devam edecek öğrenciler derslerine otomatik olarak atanacaklardır. 2020 Bahar dönemi sonunda
ELC’yi tamamlayan öğrenciler, ELC’yi tamamladıkları tarihten sonra yaz dönemi için ders kaydı
yapabileceklerdir.
Daha önce başarı ile tamamladıkları bir derse tekrar kayıt yapmak isteyen öğrenciler, ancak yaz
döneminin ikinci gününde (23 Haziran 2020) derste yer olması koşulu ile sistemden kayıt yapabilirler.
Aşağıda kayıt için yararlı bilgileri bulabilirsiniz.
KUSIS’e erişim https://kusis.ku.edu.tr adresi üzerinden sağlanacak olup kullanım ile ilgili eğitim
materyalleri https://registrar.ku.edu.tr/nasil-yapilir-videolari/ sayfasında yer almaktadır.
Ders kaydı yapmak için, Self-service > Program Enrollment > My Course Planner adımlarını takip edip,
açılacak ekranda Summer 2020 dönemini seçmeniz gerekmektedir.
Kayıt sırasında sıkça sorulan sorulara ve ücretlendirme kurallarına aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.
https://apdd.ku.edu.tr/kayit-sureci-hakkinda-sikca-sorulan-sorular/
http://apdd.ku.edu.tr/tr/tuition_calc
Ders kaydı ile ilgili sorularınızı registrar@ku.edu.tr adresine e-posta göndererek track-it oluşturabilirsiniz.
İyi bir dönem dileklerimizle,
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü

