Sevgili Öğrencilerimiz;

4.2.2017

Büyük umut ve heyecanla başladığınız 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yılı
başarıyla tamamlanarak geride kalmıştır.

Üniversitemiz akademik takvimi
(http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/kouogris_431.pdf ) çerçevesinde

KSHMYO’da 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar

Yarılı

dersleri 13 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.
Bahar Yarılı
ilişkin

olarak

eğitim süreçleri hakkında ve

sizlere

birkaç

öneride

akademik/sosyal başarıya

bulunmak,

olası

mağduriyetleri

yaşamamanız için önemli bazı ‘öğrenci sorumluluklarını’ hatırlatmak
isterim.

Sevgili Öğrencilerimiz;
 Bahar yarıyılında gerçekleştirilecek hertürlü eğitim öğretim etkinliği, Yıl
içi Mesleki Uygulamalar ve Yaz Stajlarına ilişkin bilgiler KSHMYO web
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sayfamızda günlük olarak duyuruluyor, duyurulmaya devam edecektir. Lütfen

KSHMYO web sayfası duyurularını günlük olarak izleyiniz.

 Bahar yarıyılında kayıt yenileme, Öğrenim Harcı ödeme ve Derslere
yazılma/ders seçimi, ders ekleme/bırakma ve akademik danışman
onayları işlemleri 06-10 Şubat 2017 tarihlerinde tamamlanacaktır. Bu
yarıyıla ilşkin

kayıt yenileme ve ders seçimi

işlemlerinizi belirtilen zaman

diliminde tamamlamanız sizin açınızdan önemlidir.

 ÖZELLİKLE vurgulamak isterim ki; 06-10 Şubat 2017 tarihlerinde ÖBS’ de
ders seçmiş olmanız yeterli değildir. Mutlaka 13-17 Şubat 2017
tarihlerinde AKADEMİK DANIŞMANINIZLA birlikte ders listelerinize son şeklini
vererek ders seçim işleminizi tamamlamalısınız. Aksine tutumlardan, takvime bağlı
işlemlerin zamanında yaptırılmamasından sizler

öncelikle sorumlusunuz.

 Yıl içi Uygulamaları ve hastanelere görevlendirme işlemleri hakkında
KSHMYO web sayfası “Güncel

duyurular” kısmında duyurulmaktadır.

Duyuruların gereğini zamanında yerine getiriniz.
 Yaz Stajları işlemlerine ilişkin çalışma programı çok yakın zamanda

duyurulacaktır.
 Gerek Yatay Geçiş ile KSHMYO’na kayıt yaptıran, gerekse “daha öce

başka üniversitede/bölümde öğrenim görüp de başarılı olduğu

derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler” ile ilgili işlemler hakkında

Bölüm İşleri görevlilerinden yardım alabilir, başvuru sonuçlarını ve
Muafiyet Komisyonu kararlarını web sayfamızdan takip edebilirsiniz.


Ayrıca, eğitim-öğretime ilişkin soru ve sorunlarınızla ilgili olarak

Program

Akademik Danışmanı hocalarınızla görüşebilirsiniz.


Daha önce “Tanıtım Toplantısında” sizlere açıklandığı üzere; doğru zamanlama ile

akademik ve İdari Personelimizden soru/sorunlarınıza ilişkin gerekli yardımı
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alabilirsiniz. KSHMYO Diploma Programları hakkında bilgileri incelemek, ayrıntılı
okumak size fikir verebilir, ufuk açabilir. Konuyla ilgili “bilgilendirme notuna”
http://kshmyo.kocaeli.edu.tr/wp-content/uploads/2013/12/2016-2017-KSHMYO-SSS201712.pdf

bağlantısından erişebilirsiniz.

Sevgili Öğrencilerimiz;
Günümüzün bilişim teknolojileri ve bu tekniklerin sağlamış olduğu öğrenme
fırsatları bilimsel/mesleksel bilgiyi öğrenmenin zaman ve mekânlarını

sınırsızlaştırmaktadır.
Gerek üniversitemiz Umuttepe yerleşkesi Merkez Kütüphanesinin sunduğu kitap

okuma fırsatlarını, Tıp fakültesi kütüphanesindeki sağlıkla ilgili kaynak kitaplarını
kullanma olanaklarını ve gerekse kablosusz internet erişimini öğrenci şifreleriniz
aracılığıyla kullanarak, yeni bilgilere ulaşabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Yükseköğrenim sürecinde üniversite öğrencilerinin akademik başarı elde
etmeleri; çalışma ve sosyal yaşama ilişkin bilgi edinmeleri – gelecekle ilgili bilgi, beceri,
deneyim kazanmaları ve entelektüel birikime sahip olabilmeleri- tamamen

öğrencilerin derslere katılımıyla (derslerde soru sormak ve yaşamsal olaylar
karşısında sorgulayıcı olmakla, araştırmakla) doğru orantılıdır. Düşünürün söylediği
gibi ‘Düşünmek insanı A’dan B’ye götürür, hayal gücü ise heryere.’ Sizler de lütfen
geleceğiniz, güzel günleriniz için gönlünüzde yeni hayallere yer açın. Çağdaş

bilgilerle, yeniliklere açılın. Sosyolog Richard Sennett ‘İyi bir öğretmen tatmin

edici açıklama sunar, büyük bir öğremen ise tartışmaya davet eder.’ diyor…
Burada Richard Sennett’in tanımladığı öğretmenlerin hangisinden ders almak istediğiniz

size bağlı. Bu seçim, bu karar, özveri sizin. Çünkü 21. yüzyıl eğitim kuramları
öğrenmenin

merkezinde

sizlere

öncelik,

geniş

yer

vermektedir.

“Büyük

öğretmenlerin davetine” katılma sorumluluğu size ait, sizin
seçiminiz.
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Son olarak, gerek

Güz yarıyılında MYP ile gerekse Bahar yarıyılı başında

Yatay Geçişle KSHMYO kayıt yaptırarak aramıza katılan yeni öğrencilerimize
de hoşgeldiniz diyor;

bu duygu ve düşüncelerle, 2016-2017

Bahar Yarılının hepinize mutluluk getirmesi dileklerimi
yineliyor, ikinci sınıf öğrencilerimizi 1Haziran 2017
Perşembe günü saat 10:30 yapılacak mezuniyet töreniyle

yeni yaşama uğurlamayı umuyor,
Hepinize üstün başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.
4 Şubat 2017
Yrd. Doç.Dr. Rüştü TAŞTAN
KSHMYO Müdürü

4

