BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 YAZ ÖĞRETİMİ TAKVİMİ VE UYGULAMA KILAVUZU

1) Yaz Öğretimi Takvimi;
Açılması Düşünülen Derslerin İlanı (İlgili okulların web
sayfası)
09 - 19 Temmuz 2021
Ön Kayıt Tarihleri
29 Temmuz - 02 Ağustos 2021
Yaz Öğretimi Ders Kayıtları
02 - 03 Ağustos 2021
Danışman Onayları
04 Ağustos 2021
Kesinleşen Derslerin İlanı (İlgili okulların web sayfası)
Açılmayan Dersler Yerine Kesinleşen Derslere Kayıt
05 – 06 Ağustos 2021
(Danışman Yetkisinde)
09 Ağustos – 10 Eylül 2021
Yaz Öğretimi (5 Hafta)*
11 – 15 Eylül 2021
Yaz Öğretimi Sınavları
16 Eylül 2021
Harf Notlarının İlanı
(*) Resmi tatil günleri için hafta içinde ilgili birimler tarafından telafi programı yapılacaktır.
05 - 09 Temmuz 2021

2) Ders Kayıt Şekli ve Süreci;
Balıkesir Üniversitesi yaz öğretimi ders başvuruları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
üzerinden yapılacaktır.
A) Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri;
Balıkesir Üniversitesi aktif öğrencileri önce kendi kayıtlı oldukları
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında yaz öğretiminde açılması planlanan dersler
olarak ilan edilen dersleri görecekler; ilan edilen bu derslerden almak istediklerine Balıkesir
Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden 09 – 19 Temmuz 2021 tarihler arasında
ön kayıt yaptıracaklar; seçtikleri dersler için sistemde karşılarına çıkan ücreti okul numarası
kullanarak Halk Bankasına İnternet, ATM veya şubeler yoluyla yatıracaklar ve seçtikleri
dersleri onaylayacaklardır.
B) Diğer Üniversitelerin Öğrencileri;
Diğer üniversitelerin öğrencileri, misafir olarak üniversitemizden ders almak
istediklerinde öncelikle üzerinden online ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Ön kayıtta girilen
bilgiler Fakülte ve Yüksekokullar tarafından incelenecektir. İncelemesi sonucunda ön kayıt
başvurusu onaylanan öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sistemimize aktarılmış
olacaklardır. Ön kayıt süreci ile ilgili tüm ayrıntılar; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) adresinde
yer almaktadır. Daha sonra A) bendinde anlatılan yolu takip ederek almak istedikleri derslere
başvuracaklardır.
NOT: Daha önce üniversitemizde yaz öğretimi almış diğer üniversite öğrencileri
Öğrenci Bilgi Sistemimizde pasif olarak kayıtları bulunduğundan ön kayıt yapamayacaklardır.
Bu öğrenciler daha önceki yıllarda şahsen gelip başvuruyorlardı. Ancak bu dönem Covid-19
Pandemi süreci devam ettiğinden bu durumdaki öğrenciler şahsen gelmeyecek hangi birimden
(Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) ders alacaklarsa o birimin e-mail adresine almak
istedikleri dersleri, kodları ve adlarıyla birlikte bildireceklerdir. Öğrencilerin ders aldıkları
birimin öğrenci işleri pasif kaydı aktif kayda dönüştürmesi gerekmektedir.

C) Açılmayan Dersler/Kesinleşen Dersler/ Ders Değişikliği/ Ücret İadesi;
Öğrencilerin kayıt oldukları derslerden açılması kesinleşen dersler takvimde belirtilen
tarihte ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir. Öğrencinin kayıt olduğu derslerden
açılmayan ders varsa, öğrenci, bu ders için ödediği ücretin iadesini isteyebileceği gibi açılması
kesinleşen derslerden birine takvimde belirtilen tarihlerde yeniden kayıt yaptırabilir. (kayıt
yapılan ama açılmayan ders ile yeniden kayıt yaptığı dersin kredi sayısı aynı ise ücret
bakımından bir işlem yapılması gerekmez. Yeni kayıt yapılan dersin kredisi açılmayan dersin
kredisinden fazla ise ilk kayıttaki yol izlenerek sistemde belirlenen ek ücret ödenir. Yeni kayıt
yapılan dersin kredisi açılmayan dersin kredisinden az ise fazla ücret öğrenciye iade edilir)
Bir dersin açılması kesinleştikten sonra öğrenci kendi isteği ile bıraksa bile ücret
iadesi yapılmaz.
Ders kayıt süreci tamamlandıktan sonra, kayıt yapan tüm öğrencilerin (üniversitemiz
öğrencileri + misafir öğrenciler) ders bilgileri Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine
aktarılacaktır. Online Senkron dersler için aktarım ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra
öğrencilere, sisteme giriş yaparak online derslere katılmaları konusunda gerekli duyurular
yapılacaktır.
3) Derslerin Açılması ile ilgili Sayısal Bilgiler;
 Birimlerin açılması için ilan ettikleri derslerin kesin olarak açılması için bir derse en
az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir.
 Bir öğrenci Yaz Öğretiminden en fazla 12 kredilik ders alabilir. Öğrencilerin almak
istedikleri dersler birbiriyle çakışmamalıdır. Öğrencinin almak istediği dersler birbiriyle
çakışırsa aynı ders olması kaydıyla başka bir birimden seçebilir.
 Bir öğretim elemanı Yaz Öğretiminde en fazla 4 ders açabilir ancak açılan derslerin
toplam kredisi 10 ‘u geçemez. (Yaz Öğretiminin 5 hafta üzerinden planlanması bu
kısıtlamayı gerektirmektedir)
 Bir derse kaydolan öğrenci sayısı 150’yi geçemez. Dersler şubelendirilmeyecektir. Ders
kayıtlarında öncelik Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinindir. Yani öncelikle başvuru
sırasına göre Üniversitemiz öğrencisi kaydedilecek kalan kontenjana başvurusu sırasına
göre diğer üniversitelerden gelen öğrenciler kaydedilecektir.
4) Derslerin İşlenişi;
 Ders kayıt süreci tamamlandıktan sonra, kayıt yapan tüm öğrencilerin (üniversitemiz
öğrencileri + misafir öğrenciler) ders bilgileri Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine
aktarılacaktır. Dersler, birimlerin ilan ettikleri ders programı çerçevesinde Microsoft
Teams tabanlı olarak Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden online (eş
zamanlı) olarak yapılacaktır. Online Senkron dersler için aktarım ve hazırlıklar
tamamlandıktan sonra öğrencilere, sisteme giriş yaparak online derslere katılmaları
konusunda gerekli duyurular yapılacaktır.
 Ancak muhtemel bağlantı sorunları dikkate alınacak, online ders aynı zamanda
kaydedilecek ve öğrenci kaydedilen dersi daha sonra izleyebilecektir.
 Dersler, dersi veren öğretim elemanı tarafından sistem üzerinde açılacaktır.
 Yaz Öğretimi sınavları da ilan edilecek sınav programı çerçevesinde online olarak
yapılacaktır.
5. Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Diğer Üniversitelerden Ders Alması;
 Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerden de ders alabilirler.
a) Öğrencilerimizin ders alacağı başka üniversitelerin bölüm ve programlarının taban
puanları Üniversitemizin aynı bölüm/programlarının taban puanına eşit veya yüksek ise
öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders almak için bölümlerine dilekçe ile bilgi vermesi
yeterlidir.

b) Ders alınacak Üniversitelerin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanları
Üniversitemizin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanlarından düşük ise
öğrencilerimizin diğer üniversitelerden almak istedikleri dersleri içerik ve kredi uygunluğu
bakımından bölümlerine onaylatmaları gerekir.
ÖNEMLİ NOT: Covid-19 Pandemi sürecinde öğrencilerimizin dilekçe vermek veya
ders içerik/kredi onayı almak için şahsen gelmeleri sorun olacağından bu döneme mahsus
olarak dilekçelerini imzalı olarak tarayıp bölüm web sayfalarında duyurulan e-mail adresine
göndereceklerdir. Ders içeriği/kredi onayı almak isteyen öğrencilerimiz de almak istedikleri
derslerin içeriklerini ve kredilerini tarayıp belirtilen e-mail adresine göndereceklerdir. Bölüm
Başkanlıkları uygun olup olmadığı hakkında gelen e-maile cevap vereceklerdir.

