YAZ OKULU DUYURUSU
13.07.2020-17.07.2020

Ön Kayıt

20.07.2020-24.07.2020

Yaz Okulu Ders Kayıtları

04.08.2020

Derslerin Başlaması

12.09.2020(Cumartesi)

Derslerin Sona Ermesi

14.09.2020-18.09.2020

Yaz Okulu Sonu Sınavları

20.09.2020

Yaz

Okulu

Sonu

Sınav

Sonuçlarının

Sisteme

Girilmesinin Son Günü

Derslerinizi danışmanınızın bilgisi ve onayı olmadan almayınız. Bu şekilde yanlış bir
ders alınması durumunda sorumluluk tamamen öğrencide olacaktır. Kayıtlarınızı 13.07.202017.07.2020 tarihleri arasında tamamlayınız. Kesin kayıt haftasında iade ve diğer derslere geçiş
işlemleri haricinde işlem yapılmayacaktır.
YAZ OKULU ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
Ders kayıtları öğrenci bilgi sistemi https://obs.bozok.edu.tr/ üzerindeki Kayıt
Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri başlığından yapılacaktır. Dilekçe verilmeyecektir veya
gönderilmeyecektir. Dersleri seçtiğinizde ödeyeceğiniz miktar karşınıza çıkacaktır. Halkbank
şubelerinden öğrenci numaranızla harç ücretini yatırabilirsiniz. Dekontlarınızı
saklayınız. Fakülteye vermenize gerek yoktur. İkinci öğretim öğrencileri normal öğretim
ücretlerini öderler.
Kendi bölümü dışında bir bölümden ders almak isteyen öğrencilerin, önce kendi
bölümlerinden diğer üniversitelere giden öğrencilerin yaptığı şekilde onay almaları
gerekmektedir.

YAZ OKULU KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Hangi derslerin yeterli sayıya ulaştığı, hangi derslerin yeterli sayıya ulaşıp
açılmayacağı kesin kayıt haftasında fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir.
Açılmayan derslerin ücretleri iade edilecektir. Başka bir işlem bulunmamaktadır.
Ön kayıt haftasında herhangi bir işlem yapmayan öğrenciler kesin kayıt tarihlerinde
herhangi bir işlem yapamazlar. Kesin kayıt haftasında sadece yeterli sayıya ulaşmayan
derslerden açılan derslere geçiş yapılabilir.
Kesin kayıt haftasında yeterli sayıya ulaşıp açılan bir dersten vazgeçme gibi
durumlar kabul edilmeyecek ve harç ücretleri iade edilmeyecektir.
DİĞER ÜNİVERSİTE VE DİĞER BİRİMLERDEN GELMEK İSTEYEN
ÖĞRENCİLER
Farklı bölümlerden ders alacak üniversitemiz öğrencileri, dersin açıldığı birimdeki yaz
okulu öğretim ücretini ödeyeceklerdir. Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıracak diğer
üniversite öğrencileri, üniversitemiz öğrencileriyle aynı ücreti ödeyeceklerdir.
https://obs.bozok.edu.tr/ogrenci/ogr0228/default.aspx adresindeki "ilk giriş" yazan yerden
kaydınızı yaptıktan sonra öğrenci bilgi sistemine girerek diğer işlemlerinizi üniversitemiz
öğrencilerinin yaptığı şekilde yapınız.
Ders programları ve vize sınav programları açılacak dersler kesinleştikten sonra
bölümler tarafından güncellenecek ve internet sayfamızda ilan edilecektir. Yaz okulunda
devam zorunluluğu güz ve bahar yarıyıllarında olduğu şekilde vardır.
Yaz Okulu Yönetmeliği
Öğrenciler; yaz okulunda istekleri halinde ve öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları
dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam oniki krediyi ya da haftada yirmisekiz
saati geçmemek üzere en çok dört ders alabilir. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu

ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken
genel not ortalaması şartı aranmaz.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER
Dersin Adı

Kontenjan

Teorik

Uygulama

Halk Sağlığı Hemşireliği

100

6

12

Hemşirelik Esasları

60

6

12

Farmakoloji

60

2

0

