
Eğitim Fakültesi 2020-2021 Güz Dönemi Ders İşleniş Süreci 

• 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılının Güz Döneminde dersler çevrimiçi ve hibrit olmak 

üzere iki yöntemle gerçekleştirilecektir.  

• Hibrit derslere, hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılmanız mümkündür.  Bu derslere yüz 

yüze katılmak için, ders kayıt haftasında UBİS sisteminden derse katılış durumunuzu 

belirtmeniz gerekmektedir. Yüz yüze katılım için gerekli izni bu yöntemle alabilirsiniz. Bu 

dersleri çevrimiçi takip etmek isteyen öğrencilerimiz derslere bulundukları yerden katılım 

sağlayabilirler.  

• Öğretmenlik uygulaması dersimiz, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün yayınladığı 

genelge doğrultusunda yürütülecektir.  

• Tüm süreçler için UBİS ve okulun resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 

duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.  
 

ÖĞRENCİ REHBERİ 

1. Öğrenci kimliğimi nereden alırım? 

Öğrenci kimliği bir adet resimle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınır. 

 

2. Üniversite Bilgi Sistemine nasıl girebilirim?  

Üniversite Bilgi Sistemine (ÜBİS)kayıt sırasında verilen kullanıcı bilgileri (kullanıcı adı ve parola) ile 

ubis.aydin.edu.tr adresinden girilir.  

 

 
 

3. Öğrenci belgesi ve transkriptimi nasıl alırım? 

Öğrenci belgesi ve transkript F Blok -1. Kattaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınır.  

 

4. Akademik danışmanımı nasıl öğrenebilirim? 

Üniversite bilgi sistemindeki “Kayıt Bilgilerim” sekmesinden akademik danışman başlığından 

danışmanınızı görebilirsiniz. Danışmanınızın iletişim bilgileri de burada yer alır. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/serenaybasalev/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/2374FE00-3C13-4EAF-846E-8777743F5206/ubis.aydin.edu.tr


5. Akademik takvime nasıl ulaşabilirim? 

İstanbul Aydın Üniversitesi web sitesinde, ana menüden sırasıyla “Öğrencilere” , “Kayıt Kabul” ve 

“Akademik Takvim adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz.  https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/akademik-takvim.aspx adresinden erişmeniz mümkündür.  

 
 

 

6. Üniversite Bilgi Sisteminde neler yapabilirim? 

Aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilir ve işlemlerini yapabilirsin.  

• Kayıt Bilgileri 

• Ders Seçimi  

• Ders Programı 

• Yazıldığın Dersler 

• Transkript 

• Duyurular 

• Finansal Bilgiler 

• Sınav İtirazları 

7. Ders Seçimi  

Ders seçimi UBİS sistemi üzerinden yapılacaktır. Derslerinizi seçtikten sonra danışman onayına 

sunmanız gerekmektedir. Danışman onayı için okula gelmenize gerek yoktur, mail ile 

danışmanınıza ulaşıp çevrimiçi onayınızı alabilirsiniz.  

8. Dersler  

Derslerin işlenişi ile ilgili olarak duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu 

ve Sağlık Bakanlığının kararları esas alınarak takip edilecektir.  

 

9. Değerlendirme 

Yarıyıl içi sınavlar ya da vize, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, ödev v.b. akademik 

değerlendirme türleridir. Final sınavları veya final değerlendirmeleri, proje, ödev ve benzeri 

akademik çalışmalardır. 2020-2021 Güz döneminde, yarıyıl sonu not değerlendirmesi yapılırken 

vize notu %60 ve final notu %40 olacak şekilde hesaplanacaktır.  

 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/akademik-takvim.aspx
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10. Mezuniyet 

Mezun olmak için, ders planındaki 240 AKTS'lik tüm dersleri başarmak 4,00 üzerinden en az 2,00 

genel not ortalamasına sahip olmak gerekir. Detaylı bilgi için "Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği"ne bakabilirsiniz.  

 

 

11. Öğrencilerle ilgili form ve dilekçeler 

İstanbul Aydın Üniversitesi web sitesinde, ana menüden sırasıyla “Öğrencilere” , “Kayıt Kabul” ve 

“Form ve Belgeler” adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz. https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/Form-Belgeler.aspx adresinden erişmeniz mümkündür.  

 

 
 

 

12. Yönerge ve Yönetmelikler  

İstanbul Aydın Üniversitesi web sitesinde, ana menüden sırasıyla “Öğrencilere” , “Yasa ve 

Yönetmelikler” ve “Yönerge ve Yönetmelik” adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz. 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-

yonetmelikler.aspx adresinden erişmeniz mümkündür.  
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2020-2021 Fall Term Faculty of Education Course Processes 

• In the Fall Semester of the 2020-2021 Academic Year, lessons will be held in two ways, 

online and hybrid. 

• It is possible to attend hybrid classes both face-to-face and online. In order to attend 

these courses face-to-face, you must indicate your lesson attendance status on the UBİS 

system during the course of registration week. You can get the necessary permission to 

attend face to face with this method. The students who want to follow these lessons 

online can participate in the lessons from where you are.  

• The teaching practice course will be carried out in accordance with the circular issued by 

the General Directorate of Teacher Training. 

• For all processes, all the students are required to follow the announcements published 

on UBİS and official social media accounts of the university. 

 

STUDENT GUIDE 

13. Where can I get my student ID card? 

The student ID cards are obtained with a student photograph from Student Affairs Office.  

 

14. How can I log into University Information System (ÜBİS)?  

You can log into ÜBİS from ubis.aydin.edu.tr web address with your user information (username 

and password) provided during registration. 

 
 

15. How can I get my Student Certificate and Transcript? 

Student Certificate and Transcript documents can be taken from Students Affairs Office at the F 

block -1st floor. 

 

16. How can I find out my academic advisor? 

You can see your advisor under the title of academic advisor in the "My Registration 

Information" tab in the university information system. Your advisor’s contact information is also 

located there. 
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17. How can I access to the Academic Calendar? 

You can Access the academic calendar from the Istanbul Aydın University website by following 

the “Students”, “Admission”, “Academic Calendar” steps from the main menu. Also, you can 

access it at https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/akademik-takvim.aspx 

 

 
 

18. What can I do on the University Information System? 

You can view the information below and take action. 

• Registration Information 

• Course selection 

• Syllabus 

• Lessons You Written 

• Transcript 

• Announcements 

• Financial Information 

• Exam Objections 

 

19. Course Selection 

Course selection will be made through the UBİS system. After choosing your courses, you must 

submit them for the advisor approval. You do not need to come to the school for advisor 

approval, you can reach your advisor by e-mail and get your online approval. 

 

20. Courses 

You need to follow the announcements about the course. The courses will be carried out on the 

accordance with the decisions of the Board of Higher Education and the Ministry of Health. 

 

21. Evaluation 

Mid-term exams, projects, homework etc. are the types of academic evaluation. Final exams or 

final evaluations are academic studies such as projects, homework, and so on. In the 2020-2021 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/akademik-takvim.aspx


Fall semester, during the final grade evaluation, the visa grade will be calculated as 60% and the 

final grade to be 40%. 

 

22. Graduation 

In order to graduate, it is necessary to pass all the 240 ECTS courses in the course plan and have 

a GPA of at least 2.00 out of 4.00. For detailed information, see “Associate Degree – 

Undergraduate Education and Examination Regulations “ 

 

 

23. Forms and application documents about students  

You can access the forms and application documents about students on the Istanbul Aydın 

University website by following the "Students", "Admission" and "Form and Documents" steps, 

from the main menu. You can access it from https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-

kabul/Pages/Form-Belgeler.aspx 

 
 

 

24. Instructions and Regulations 

On the Istanbul Aydın University website, you can access these by following "Students", "Laws 

and Regulations" and "Directives and Regulations" steps from the main menu. You can also 

access it from https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-
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yonetmelikler.aspx
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