28.1.2018

Sevgili Öğrencilerimiz;
Büyük umut ve heyecanla başladığınız 2017-2018 EğitimÖğretim Güz Yarıyılı başarıyla tamamlanarak geride kalmıştır.
KSHMYO’da 2017-2018 Bahar Yarılı dersleri
Üniversitemiz akademik takvimi
(http://odb.kocaeli.edu.tr/dosyalar/2017-2018_Akademik_Takvim.pdf)

çerçevesinde 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.
KSHMYO’da Bahar Yarılı eğitim - öğretim süreçleri hakkında
ve akademik/sosyal başarıya ilişkin sizlere bazı önemli önerilerde
bulunmak, olası mağduriyetleri yaşamamanız için bilmeniz gereken

bazı ‘öğrenci sorumluluklarını’ hatırlatmak isterim.
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Sevgili Öğrencilerimiz;
Bahar yarıyılında gerçekleştirilecek hertürlü eğitim öğretim etkinliği, Yıl
içi Mesleki Uygulamalar ve Yaz Stajlarına ilişkin bilgiler KSHMYO web
sayfamızda günlük olarak duyuruluyor, duyurulmaya devam edecektir. Etkin bir
iletişim için 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 29 Ocak 2018 -9 Şubat 2018 tarihlerinde
tamamlanacaktır.
O nedenle bu yarıyıla ilişkin

kayıt yenileme ve ders seçimi

işlemlerinizi

belirtilen zaman diliminde tamamlamanız sizin açınızdan önemlidir.

ÖZELLİKLE vurgulamak isterim ki; 29 Ocak 2018 -9 Şubat 2018
tarihlerinde üniversitemiz ÖBS’ de ders seçmiş olmanız yeterli
değildir. Mutlaka 5-9 Şubat 2018 tarihlerinde AKADEMİK DANIŞMANINIZLA
birlikte ders listelerinize son şeklini vererek “ders seçimi” işleminizi

tamamlamalısınız.

“DERS SEÇİMİNDE” DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
Özellikle 2. Sınıf öğrencilerimiz

hem mesleki dersleri ve hem

de “OMP kodlu” seçmeli derslerin ÖBS’ de seçim işlemini akademik
danışmanın onayı ile tamamlamalıdırlar. Zamanında danışman onayı
alınmamış veya yanlış yapılmış seçim işlemleri geçersiz sayılır.
KSHMYO Programlarına kayıtlı bütün 2. Sınıf öğrencileri “öğretim
planları” ve KSHMYO Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları (mevzuat)
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uyarınca aşağıdaki tabloda gösterilen ve programlara göre açılmış

derslerden, ÖBS’de sizlerin seçimine bırakılan OMP kodlu
derslerden en az

16 AKTS’yi

tamamlayacak şekilde seçmeli 4

dersi seçmek zorundadırlar.
Ders Seçimi ve onay haftasında meydana gelebilecek “ders
çakışmaları ve/veya özellikle seçmeli ders kotalarındaki olası
yetersizlikler konusunda akademik danışmanlarla şahsi görüşme
yapılmalıdır.

Bu

konularda

danışmanınız

sizleri

doğru

yönlendireceklerdir.
Ders seçimi ve kotaları hakkında olabilecek sorunlara çözüm üretmek
noktasında akademik danışmanlar ilgili mevzuata ters düşmemek
kaydıyla, Bölüm Başkanlarının “onayını” alarak işlemleri yürütmek,
onaylamakla sorumludurlar. Aksine uygulamalar veya işlemlerden
danışman ve öğrenci sorumlu olacaktır. Unutulmamalıdır ki; önlisans
programlarında okuyan her öğrencinin mezun olabilmesi için ilgili
programın bütün zorunlu mesleki ders ve uygulamalarını başarmış
olması ve

toplam 120 AKTS’lik mezuniyet kredilerinin %25’ini

OMP kodlu seçmeli derslerden tamamlaması mevzuat
uyarınca zorunludur.
Bunların dışında, başka dersleri (ESD kodlu) seçme gerekçeleri olan
öğrencilerimiz, mutlaka Akademik Danışmanıyla görüşmeli (gerekirse
Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvuru yapmalı)

ve işlemlerini

Akademik Danışman onayı ile tamamlamalıdır.
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Unutulmayınız; bütün öğrencilerin “Derse yazılma ve kayıt yenileme”
işlemleri Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği” 13. Madde çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu nedenle, derse yazılma ve kayıt yenileme işlemlerinde olası

yanlışlık veya hatalardan, zaman aşımından ilgili öğrenciler
sorumludur (yönetmelik Madde 13/1). Unutmayınız,
aksine

tutumlardan,

takvime

bağlı

işlemlerin

belirtilenlerin

zamanında

yaptırılmamasından öncelikle siz öğrenciler sorumlusunuz.

KSHMYO’da Yıl içi Uygulamaları ve hastanelere görevlendirme işlemleri
hakkında

KSHMYO

web

sayfası

“Güncel

duyurular” kısmında

duyurulmaktadır. Duyuruların gereğini zamanında yerine getiriniz.
KSHMYO’nun Staj işlemlerine ilişkin çalışma programı çok yakın
zamanda duyurulacaktır.
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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.
Güz yarıyılında yapılan “Tanıtım Toplantısında” sizlere açıklandığı üzere; doğru
zamanlama ile akademik ve İdari Personelimizden soru/sorunlarınıza ilişkin

gerekli yardımı alabilirsiniz.
KSHMYO Diploma Programları hakkında tanımlayıcı 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-KSHMYOSSS-201712.pdf bağlantısından erişebilirsiniz.

Sevgili Öğrencilerimiz;
21. yüzyıl dinamikleri ve günümüzün bilişim teknolojileri
tekniklerin sağlamış olduğu öğrenme fırsatları

öğrenmenin

zaman

ve bu

bilimsel/mesleksel bilgiyi
ve

mekânlarını

“sınırsızlaştırmaktadır”.
Bu

nedenle

gerek

üniversitemiz

Umuttepe

yerleşkesi

Merkez

Kütüphanesinin sunduğu kitap okuma fırsatlarını, Tıp fakültesi kütüphanesindeki

sağlık ile ilgili

kaynak kitaplarını kullanma olanaklarını ve gerekse kablosusz
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internet erişimini öğrenci şifreleriniz aracılığıyla kullanarak,

yeni bilgilere

ulaşabilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Günümüzde,
yaşamındaki

21. Yüzyıla özgü eğitim teknolojileri ve çalışma

sürekli

değişim

dinamikleri

dikkate

alındığında,

yükseköğrenim sürecinde üniversite öğrencilerinin –yani sizlerin- akademik
başarı elde etmeleri pek çok etmene bağımlıdır. Bugün ve gelecek adına çalışma ve
sosyal yaşama ilişkin nitelikli bilgi edinmek– gelecekle ilgili bilgi, beceri, deneyim
kazanmak ve eleştirel düşünceye ve entelektüel birikime sahip olabilmek-

tamamen siz öğrencilerin derslere “etkin” katılımıyla (derslerde soru sormak
ve yaşamsal olaylar karşısında sorgulayıcı olmak, soru ve sorunlar karşısında
doğruyu, gerçeği araştırmak ile) yakından ilişkilidir.
Düşünürün söylediği gibi

‘Düşünmek insanı A’dan B’ye götürür,

hayal gücü ise her yere.’ Sizler de lütfen geleceğiniz ve 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 sizin seçiminiz. Bu seçim, bu karar,
özveri sizin. Çünkü 21. yüzyıl eğitim kuramları öğrenmenin merkezinde
sizlere öncelik, geniş yer vermektedir. “Büyük öğretmenlerin davetine”
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katılma sorumluluğu size ait, karar vermek ve katılmak
seçimi sizin.
Son olarak, gerek Güz yarıyılında

MYP ile gerek ise Bahar yarıyılı

başında GNO ile Yatay Geçiş hakkı kazanıp, KSHMYO kayıt yaptırarak

aramıza katılan yeni öğrencilerimize de hoşgeldiniz diyor; bu duygu ve

düşüncelerle,

2017-2018 Bahar Yarılının hepinize sağlık, başarı,

mutluluk getirmesi dileklerimi yineliyor ve…

İkinci sınıf öğrencilerimizi

1 Haziran 2018 Cuma günü saat 10.00’da
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda

yapmayı

planladığımız

Mezuniyet Töreniyle

“yeni yaşama” uğurlamayı umuyor…
Çalışma

arkadaşlarım

ve

hocalarınız

adına

Hepinize üstün başarılar ve
sağlıklı günler diliyorum.

28 Ocak 2018
Yrd. Doç.Dr. Rüştü TAŞTAN

KSHMYO Müdürü
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