MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

SEÇİMLİK DERS
KAYITLARI
Seçimlik Derslere kayıtlar sırasında giriş yapılamayacaktır.
Bunun yerine aşağıdaki yöntem uygulanacaktır.
1. Seçimlik Dil Derslerine başvurular 16 – 20 February 2015
tarihleri arasında her dersin ilk ders saatinde yapılacak ve
öğrenciler kendilerine derste dağıtılacak olan formları
dolduracaklardır.
2. Bunun için almak istediğiniz dersin size uyan grubunun ilk
dersinde hazır bulununuz.
3. Derse kabul edilen öğrencilerin listesi bir sonraki dersten önce
açıklanacak. Listede ismi bulunan öğrenciler ONAY almış olan
öğrencilerdir. Bu öğrencilerin dışında kimse bu gruplara kayıt
yaptıramaz.
4. Derse kabul edilen öğrencilerden ilk hafta derslere devam
etmeyenler listeden çıkarılacak ve yerlerine yedek listeden
öğrenciler alınacaktır.
5. Modern Diller’den ilk kez ders alacak öğrencilerin, CGPA
kontrolü için Unoffical Grade Summary yanlarında
bulundurmaları gereklidir.
6. Seçimlik Derslere kabul edilen öğrenciler kayıtlarını AddDrop sırasında (23 February – 27 February 2015)
kesinleştireceklerdir.
7. DERS PROGRAMLARI KAYITLAR SIRASINDA BU BÖLÜMDE
İLAN EDİLECEKTİR. (MM BİNASI 3. KAT)

DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES
REGISTRATION TO ELECTIVE COURSES

Elective language courses will be closed to interactive
registration. Students who would like to take a language elective
course from this department should follow the procedure below:
1.

Applications to take an elective course will be made during
the first class hour of the courses, starting on 16-20 February
2015. Students will be asked to fill in a form during this hour.
Therefore, students should be present in the first session of the
course and section that fits into their own programmes.

2.

The list of students who are accepted to the course will be
announced before the following class.

3.

Students who are accepted to the course should bring their
transcripts with them and show them to the instructor for CGPA
control, before their elective cards are signed. The instructor may
also ask to see the transcripts of the previous terms to check if a
student is complying with the prerequisites set by the department.
(Transcripts can be obtained from the Internet)

4.

If a student is accepted to the course but does not attend classes
during the first week, s/he will be dropped from the course and a
new student from the waiting list will be permitted to take the
course instead of him/her.

5.

Students who are accepted to elective courses will finalize their
registration during the Add-Drop period starting on 23 - 27
February 2015.

