Ek ders bildirim formları UBS sisteminde sol sütunda yer alan “EK DERS” sekmesi altında
bulunmaktadır. İlgili sekmenin altında açılan “DERS PLANI DÜZENLEME”’ye tıkladığınızda açılacak olan
sayfa üzerinde ek derslerinize ilişkin düzenlemeleri yapabilirsiniz.

2.

Ek ders ücretlerinin aksatılmadan ödenebilmesi için, formlarınızı internet üzerinden onay merciine
göndermeniz için size tanınan süreye dikkat ediniz. Bildirim ve onaylama işlemlerine ilişkin takvim “EK
DERS TAKVİMİ” kısmında görülmektedir.
(http://ubs.cbu.edu.tr/EDS/EkDersYonetim/EkDersTakvim.aspx)

3.

Ek ders düzenleme işlemini ok ile gösterilen butondan gerçekleştirebilirsiniz. Üzerinize kayıtlı olan veya
olmayan dersleri, resmi haftalık ders programınıza göre yerleştirmeniz gerekmektedir.

Sayfa

1.
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
UBS Üzerinden Lisansüstü Derslere İlişkin Ek Ders Formları Doldurulurken
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

5.

Danışman öğretim üyeleri, ders aşamasındaki öğrencileri için 1 saatlik “Danışmanlık” dersini
Akademik Takvim dahilinde (Ders başlangıç tarihi ve Final sınavlarının son günü arası) yük olarak
gösterebilirler.
Akademik Takvim dışındaki tarihlerde ise (ara dönem ve yaz dönemi), öğretim üyeleri sadece FBE
Yönetim Kurulu’nca tez projeleri onaylanmış ve resmen tez aşamasına geçmiş olan öğrencileri için
haftada 1 saatlik “Tez Danışmanlığı” ve Yüksek Lisans için 3 saatlik, Doktora için ise 4 saatlik
“Uzmanlık Alanı” derslerini yük olarak gösterebilirler.
Danışmanlıklara ilişkin derslerin “Ders Ekleme Seçenekleri” altında listelenen 3. Şık olan “UBS’de Kayıtlı
Olmayan Bir Ders Eklemek İstiyorum” seçeneği üzerinden yapılması gerekli bilgilerin girilebilmesi için
daha uygun olacaktır.

6.

7.

2

Sistem üzerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi, öğretim üyelerinin lisansüstü düzeyde
verdikleri dersleri “DERS DÜZENLEME” kısmında form üzerine yerleştirirken sadece Fen Bilimleri
Enstitüsü’nü seçerek onaya yollamasından kaynaklanmaktadır. Yapılması istenen işlem, Fen Bilimleri
Enstitüsü sekmesi tıklanarak altında açılan ilgili Anabilim Dalı’nın da seçilerek doğru bilginin form
üzerine işlenmesidir.

Sayfa

4.

8.

Danışmanlık dersleri form üzerine işlenirken bu derslerin yanında öğrencilere ilişkin bilgilerin de
parantez içinde yazılması gerekmektedir.
Bu ders sisteme girilirken;
a. Ders aşamasında olan öğrenciler için “Danışmanlık (Öğrencinin adı soyadı – YL/DOK)” (Ders
Uygulama olarak gösterilmelidir)

,
b. Tez aşamasında olan öğrenciler için ise “Tez Danışmanlığı (Öğrencinin adı soyadı – YL/DOK)” şeklinde
düzenlenmelidir. (Ders Uygulama olarak gösterilmelidir)
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Ders aşamasını başarıyla tamamlamış, Tez Öneri Formu FBE Yönetim Kurlu tarafından kabul edilmiş
olan öğrencilerin danışmanları söz konusu Yönetim Kurul toplantısı tarihinden itibaren Uzmanlık Alanı
derslerini ek ders formunda gösterebilirler. Uzmanlık Alanı dersi forma işlenirken yanına niteliğini
gösterir ibare (Yüksek Lisans / Doktora) ve kurul kararı ile Tez Aşamasına geçmiş olan öğrencilerin
ismi/isimleri de yazılmalıdır. “Uzmanlık Alanı (YL/Yasemin Sürmeli, Gizem Pınar)” gibi. Yüksek Lisans
için YL, Doktora için ise DOK kısaltmaları kullanılabilir.

Sayfa

c.

