KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS-LİSANS DERS KAYIT DUYURUSU

1. DERS KAYIT TAKVİMİ
Ders Kayıt Tarihleri
Başlangıç

15 Şubat 2021 (10 00)

Bitiş

19 Şubat 2021 (23 59)

Derslerin Başlama Tarihi

22 Şubat 2021

Ders Ekle / Sil Tarihleri
Başlangıç

22 Şubat 2021 (08 30)

Bitiş

24 Şubat 2021 (17 30)

Mazeretli Kayıt Başvuru Tarihleri
Mazeretli Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi
Mazeretli Kayıt Tarihleri

25-26 Şubat 2021 (17 30)
01 Mart 2021
02-03 Mart 2021 (17 30)

2. DERS KAYIT AŞAMALARI
2.1. Ders kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi işlemi yapılması.
2.2. Varsa öğrenim ücreti/katkı payı tutarının, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve Ziraat Bankası
İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numarası ile ödenmesi. (Ödeme yapılmaması
durumunda kayıt kesinleştirme işlemi gerçekleştirilemez.)
2.3. Seçilen dersler kontrol edilerek kayıt kesinleştirme işleminin yapılması.
Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci, kayıt yaptırmamış
kabul edilir.
2.4. Kesinleştirilen ders kaydının, ekle/sil süresi sonuna kadar ilgili danışman tarafından
incelenerek onaylanması.
Ders kayıt onayı için öğrencilerin danışmanlarına ulaşmalarına gerek yoktur.
2.5. Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştiren ancak danışman onayı yapılmamış
öğrencilerden ders değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemi online olarak yapabilirler.
Ders değişikliği yapan öğrenci, tekrar kesinleştirme işlemi yapmak zorundadır.
Ders kayıt tarihlerinde danışman onayından sonra ya da ders kayıt tarihlerinden sonra
(15.02.2021-19.02.2021) ders kaydında eksik/hata olan öğrenciler ekle- sil tarihlerinde (22.02.202124.02.2021) danışmanlarının kurumsal e-posta adresleri üzerinden danışmanları ile iletişime geçerek
ders ekle-sil talebinde bulunabilecekler. Ders ekleme yapılması durumunda, kaydın danışman
tarafından (24.02.2021 23.59 a kadar) tekrar onaylanması gerekmektedir.

3. ÇİFT ANADAL DERS KAYDI
3.1.Çift anadal öğrencisinin ders kaydında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ndeki ders kayıt kuralları geçerlidir.

3.2.İki yarıyıl üst üste çift anadal programından ders seçmeyen öğrencinin çift anadal
programından kaydı silinir.
3.3. Çift anadal programına kayıtlı öğrenci anadalına ait katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına
tabidir.
3.4. Anadalından mezun olan ve sadece çift anadalına kayıt yaptıracak öğrenciler, çift anadal
öğrenci numarası ile (varsa) harç ödemesini yapacaktır.

4. ÖĞRENİM ÜCRETİ / KATKI PAYI ÖDEMESİ
4.1. Öğrenim ücreti/ katkı payı miktarları
Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları)
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programlar)
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Tavşanlı Tur. İşl. ve Ot. Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları

Normal
(TL)
170
154,5
154,5
210,5
210,5
154,5
154,5
171,5
210,5
152,5
154,5
154,5
154,5
103,5
103,5
103,5
103,5

Öğretim İkinci
(TL)
627,5
696
522,5
830,5
830,5
558
558
1045,5
830,5
623,5
558
558
558
627,5
627,5
627,5
418

Öğretim

2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenim ücreti /katkı payı miktarları ve esasları 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

4.2. Yukarıdaki tabloda belirtilen katkı payı/ öğrenim ücreti tutarları bahar yarıyılını
kapsamaktadır.
4.3. Normal öğrenim süresi içerisindeki normal öğretim öğrencisi katkı payı (harç)
ödemeyecektir. Normal öğrenim süresinin aşılması halinde ise, öğrenci yukarıdaki tabloda belirtilen
normal öğretim katkı payını ödeyecektir.
4.4. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken, ikinci bir yükseköğretim programının normal
öğretimine kayıt yaptırılması halinde, ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları,
öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.
4.5. İkinci öğretim programında öğrenim gören öğrenci yukarıdaki tabloda belirtilen ikinci
öğretim öğrenim ücretini (harç) ödeyecektir. İlk yüzde onluk dilime giren ikinci öğretim öğrencisi
yukarıdaki tabloda belirtilen normal öğretim katkı payını ödeyecektir.
4.6. İkinci öğretim programlarına kayıt yaptırarak hazırlık sınıfında öğrenim görmeye devam
edecek öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın öğrenim ücretini öderler.
4.7. Öğrenim ücreti/ katkı payı ödemeleri 11.02.2021 tarihinden itibaren sadece Ziraat Bankası
ATM’lerinden ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numarası ile yapılabilir.

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı/ ATM ödeme işlemi adımları; Ödeme işlemleri/ Eğitim Sınav
Ödemeleri/ Üniversite Harç Ödemeleri/ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi seçilmesi gerekir/ Öğrenci
numarası girilir karşınıza gelen öğrenim ücreti ödenecektir.

5. KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR
5.1. Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenci,
mazeretli kayıt başvuru tarihleri içerisinde başvurması ve mazeretinin birim yönetim kurulunda
kabul edilmesi halinde mazeretli kayıt tarihlerinde kaydını yapabilecektir.
5.2. Öğrenci Bilgi Sisteminde, cep telefon numarası değişikliği, harç tutarı vb. konular için
Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri veya bölüm sekreterleri ile irtibata
geçilecektir.
5.3. Ön lisans programlarında azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısız, hiç almadığı
veya DZ notlu ders sayısı 5 ve altında olanlardan,
a) Uygulaması olmayan başarısız dersleri için sınav hakkı (yarıyıl içi/ yarıyıl sonu/ bütünleme)
kullanmak isteyenlerle,
b) Uygulaması olan başarısız derslerle, hiç almadığı veya DZ notlu dersler için bir defaya
mahsus devam hakkı kullanmak isteyenler, ders ücretlerini/ dönem ücretlerini ödemek şartıyla ders
kaydı yapacaklardır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

