FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
Üniversitemiz Senatosu kararı uyarınca 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde Lisansüstü
programlarımızın tamamında teorik dersler uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile savunma
sınavları, yeterlik, seminer ve tez izleme sınavları ise yüz yüze yapılacaktır. Üniversite dışından
sınavlara katılacak jüri üyeleri sınavlara online katılabilecek, üniversite içindeki jüri üyeleri ve öğrenci
sınavda hazır bulunacaktır.
Bu bağlamda ;
Ders Kayıt İşlemleri: 23 Şubat 2021 – 05 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Öğrenci Numarası ile
birlikte Ziraat Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir ATM’sinden yatırılabilecektir.
https://www.kastamonu.edu.tr/images/20202021_%C3%96%C4%9Frenim_%C3%9Ccretleri.pdf ( Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerini
Öğrenebilirsiniz.)
Ders kayıt işlemlerinizi https://obs.kastamonu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linkinden yapabilirsiniz.
NOT 1: Ders aşamasındaki yeni kayıt ve eski kayıtlı Tezli Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri
danışmanları ile irtibatlı olarak ders seçimi yapabilirler.
NOT 2: Tez önerisi kabul edilen tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri Yüksek lisans
tezi/Doktora tezi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundalar
NOT 3: Yeni kayıtlı uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin kayıtları enstitü
tarafından yapılacaktır.
NOT 4: Eski kayıtlı uzaktan ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dekontlarını
enstitufen@kastamonu.edu.tr adresine mail atmalarından sonra ders kayıtları enstitü
tarafından yapılacaktır. Ayrıca başarısız oldukları dersler için 45 AKTS’ yi aşmamak koşulu ile
almak istedikleri dersleri içeren dilekçe ve almak istedikleri ders başı 400 TL yatırdıkları
dekontlarını enstitufen@kastamonu.edu.tr adresine mail atmaları durumunda ders kayıtları
enstitü tarafından yapılacaktır.
2.Öğretim için Ziraat Bankası IBAN: TR 19 0001 0001 5146 6562 2753 51,
Uzaktan öğretim için Ziraat Bankası IBAN:TR 66 0001 0001 5146 6562 2753 78
NOT 5: Sadece bitirme projesi seçecek olan uzaktan ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
öğrencileri ücret ödemeyecekler.


Danışman Onayları: 22 Şubat 2021 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak olup
sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.
NOT 1: Ders kayıtları ve danışman onayları için şahsen başvurmanıza gerek yoktur. Tüm
İşlemler online olarak yürütülecektir ve ders onay işlemi için danışmanınızla iletişime
geçebilirsiniz.
NOT 2: Danışmanınızın iletişim numarasına kayıtlı olduğunuz Akademik Birimin web
sayfasından ulaşabilirsiniz.
NOT 3: Danışman bilgilerinize obs sisteminde Genel İşlemler Menüsü altında bulunan,
Danışman Bilgileri kısmından öğrenebilirsiniz.

Siz Değerli Öğrencilerimizle, Sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle…

