
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. 

 

 

 

 

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


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.  

 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/%C4%B0A%C3%9C%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/%C4%B0A%C3%9C%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/%C4%B0A%C3%9C%20%C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/Form-Belgeler.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/Form-Belgeler.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx


 


