
 

 

 

 
 

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYIT İŞLEMLERİ 
KILAVUZU 

 

Ders kayıtları 01-05 MART 2021 tarihleri arasında http://ubys.bartin.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. 
Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimiz başvuru işlemleri sırasına beyan ettikleri e-posta 
adreslerine daha önce gönderilen, mevcut öğrencilerimiz ise eski kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş 
yapabileceklerdir. 

Öğrencilerimiz bir yarıyılda en az 30 AKTS olacak şekilde ders seçimlerini tamamlamalıdır. Önceki 
dönemden başarısız veya eksik olan en fazla iki ders alınabilir. 

UBYS Öğrenci Bilgi Ekranı üzerinden, öğrenci ders seçimini yaparak danışman onayına gönderir. 
Danışman öğretim üyesinin onayından sonra ders seçimi tamamlanır. Danışman öğretim üyesi 
seçimlik derslerde değişiklik yapabilir. Öğrencilerimiz UBYS Öğrenci Bilgi Ekranından süreci takip 
ederek yapılan değişikliği onaylamalı ve tekrar danışman onayına göndermelidir. 

Tez dönemine geçen öğrenciler de ders kaydı yapmalıdır. 

 

Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası ya da Halk Bankası mobil/internet hesabından 

ya da bankamatiklerinden T.C. kimlik numaraları ile yatırabileceklerdir. 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ 

 

 Öğrencilerimiz eğitiminin ikinci yarıyılında dönem projesi dersini danışman öğretim üyesinden 
almalıdır. 

 Lisansüstü alanla ilgili zorunlu derslerin alınması unutulmamalıdır. 

 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri alanları için öngörülen eğitim ücretini 

ödedikten sonra ders seçimlerini tamamlayabileceklerdir. 

 Başka bir programda kaydı olan veya normal öğrenim süresini (2 yarıyıl) tamamlamış Tezsiz Yüksek 
Lisans programı öğrencileri ise 140 TL katkı payını ödedikten sonra ders seçimlerini 

tamamlayabileceklerdir.  

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ 

 

 “Uzmanlık”, “Danışmanlık”  ve “Seminer” dersleri danışman öğretim üyesinden alınmalıdır. 

 Lisansüstü alanla ilgili zorunlu derslerin alınması unutulmamalıdır. 

 Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi öğrencinin eğitiminin 
birinci yarıyılında, seminer dersi ise ikinci yarıyılında alınmalıdır. 

 90 AKTS’yi tamamlayan ve tez döneminde bir yarıyıl geçiren öğrenciler Tez Bitirme Dönemi 

“Uzmanlık” ve “Danışmanlık” derslerini almalıdır.  

 Başka bir programda kaydı olan öğrencilerimiz ile normal öğrenim süresini (4 yarıyıl) tamamlamış 
öğrencilerimiz öğrenciliği devam ettiği sürece 140 TL katkı payını ödedikten sonra ders seçimlerini 

tamamlayabileceklerdir. 

 

http://ubys.bartin.edu.tr/


 

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 74100 Bartın – TÜRKİYE  0 (378) 223 54 39 – 5426 e-posta: lisansustu@bartin.edu.tr 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ 

 

 “Uzmanlık”, “Danışmanlık”  ve “Seminer” dersleri danışman öğretim üyesinden alınmalıdır. 

 Lisansüstü alanla ilgili zorunlu derslerin alınması unutulmamalıdır. 

 Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi (Yüksek Lisans 
programında bu dersi almamış olan öğrenciler için) öğrencinin eğitiminin birinci yarıyılında, seminer 

dersi ise ikinci yarıyılında alınmalıdır. 

 Yeterlik döneminde olan öğrencilerin Yeterlik/Tez Önerisi Dönemi “Uzmanlık” ve “Danışmanlık” 

derslerini seçmeleri zorunludur. 

 İlk kez tez dönemine geçen öğrenciler; Tez Dönemi “Uzmanlık” ve “Danışmanlık” derslerini 
seçmeleri zorunludur. 

 210 AKTS’yi tamamlayan tez dönemi öğrencileri Tez Bitirme Dönemi “Uzmanlık” ve 
“Danışmanlık” derslerini almalıdır. 

 

Başka bir programda kaydı olan veya normal öğrenim süresini (8 yarıyıl) tamamlamış öğrenciler 140 TL 

katkı payını ödedikten sonra ders seçimlerini tamamlayabileceklerdir. 

 

UZMANLIK VE DANIŞMANLIK DERSLERİ KODLARI 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

 

EYUD/FYUD/SYUD (Ders Dönemi) Uzmanlık Alan Dersi 

EYDD/FYDD/SYDD (Ders Dönemi) Danışmanlık Dersi 

EYUT/FYUT/SYUT (Tez Dönemi) Uzmanlık Alan Dersi 

EYDT/FYDT/SYDT (Tez Dönemi) Danışmanlık Dersi 

EYUTB/FYUTB/SYUTB (Tez Bitirme) Uzmanlık Alan Dersi 

EYDTB/FYDTB/SYDTB (Tez Bitirme) Danışmanlık Dersi 

 

DOKTORA PROGRAMLARI 

 

EDUD/FDUD/SDUD (Ders Dönemi) Uzmanlık Alan Dersi 

EDDD/FDDD/SDDD (Ders Dönemi) Danışmanlık Dersi 

EDUT/FDUT/SDUT (Tez Dönemi) Uzmanlık Alan Dersi 

EDDT/FDDT/SDDT (Tez Dönemi) Danışmanlık Dersi 

EDUYÖ/FDUYÖ/SDUYÖ (Yeterlik/Tez Önerisi Dönemi) Uzmanlık Alan Dersi 

EDDYÖ/FDDYÖ/SDDYÖ (Yeterlik/Tez Önerisi Dönemi) Danışmanlık Dersi 

EDUTB/FDUTB/SDUTB (Tez Bitirme) Uzmanlık Alan Dersi 

EDDTB/FDDTB/SDDTB (Tez Bitirme) Danışmanlık Dersi 

 

 

 

 


