GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA
2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YENİ KAYIT YAPTIRAN
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1- Öğrenci şifresini oluşturmak için,
Giresun Üniversitesi’ nin web sayfasından öğrenci, öğrenci linki kısmından, öğrenci bilgi sistemi ve
giriş kısmında bulunan ilk şifre oluşturmadan şifrenizi oluşturabilirsiniz. Şifrenizi oluşturduktan sonra
öğrenci bilgi sistemine giriş yaparken öğrenci numaranızın ön kısmına küçük (o) harfi koyunuz.
2-Enstitüye kayıt yaptırmadan önce lisans, önlisans veya Açık Öğretim Fakülteleri dahil aktif, pasif (II.
Öğretim ve Özel Üniversiteler hariç) herhangi bir yükseköğretim kurumuna kaydınız var ise harç
borçlandırmanız yapılacaktır.
3-Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri harç ödemezler. Ancak 4. yarıyıl sonunda tezini
savunamayan tezli yüksek lisans öğrencileri 5. Ve 6. yarıyıllarda, Doktora öğrencileri 8. Yarıyıl sonunda
tezini savunamaz ise 9. 10. 11. Ve 12. yarıyıllar için harç ödemesi yapar.
(YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
4-Derse yazılmak için mutlaka şifrenizi oluşturmanız gerekir. 2020-2021 Akademik takvimde belirtilen
22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında 30 ECTS’ lik (TOPLAM 5 DERS) derslerinizi seçerek danışman
onayına gönderiniz ve danışmanınızı bu konuda bilgilendiriniz. Belirtilen tarihlerde derslerinizi
seçemediniz ise 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında danışmanınız ile birlikte ders ekleme çıkarma
işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Harç borçlandırmanız yapılmış ise 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında mutlaka harcınızı yatırmanız
gerekir. Yatırmadınız ise seçtiğiniz dersler danışmanınız tarafından onaylanamamaktadır.
Enstitünün ders seçme yetkisi yoktur. Yetki danışmanınızdadır. İletişim araçları kullanılarak enstitüye
ders kaydı yaptırmak isteyen öğrencilerin bu talebi kesinlikle yerine getirilmez. Akademik Takvimde
belirtilen tarihlerde herhangi bir nedenden dolayı derslere yazılamayan öğrenci danışmanı ile irtibata
geçebilir. Danışman anabilim dalına veya enstitüye yazılı olarak bilgi verir.
5-Şifresini hatırlamayan öğrenci enstitüye bizzat kendisi öğrenci kimliği ile müracaat eder ve
öğrencinin tekrar şifre oluşturmasına yardımcı olunur. İletişim araçları ile enstitüye bu talebini ileten
öğrencinin kesinlikle talebi yerine getirilmez.
6-Harç yatırmak için Ziraat Bankası ATM’ lerinden (Harç Borçlandırması Yapılmış Öğrenciler için)
-Ödeme işlemleri
-Eğitim/sınav ödemeleri
-Üniversite ödemeleri
-Yurtiçi üniversiteleri
-Anlaşmalı üniversiteler
-İl plaka kodu (28)
-Öğrenci numarası

