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1- Ders seçme işlemi 6 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayıp 9 Şubat 2023, 

saat 23.59’a kadar devam edecektir. 

 

2- Yeni otomasyon sistemi sınıflara özel ders seçimine izin vermediğinden, tüm 

sınıflar ders seçim işlemlerini aynı anda yapacaklardır.  

 

3- Ders seçme işlemi öğrencinin tamamen kendi sorumluluğundadır. 

 

4- Dönemlik seçmeli ders kuralına riayet ediniz. Sehven dahi olsa aynı gruptan 

mükerrer seçmeli ders almanız durumunda mağduriyet yaşayabilirsiniz. 

  

5- Alıp başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine veya not yükseltmek için aynı 

gruptan ders aldığınızda harf notu ilan edildiğinde, sistem otomatik olarak notu 

daha yüksek olan dersi esas alacaktır. Ancak zorunlu dersleri tekrar almanız 

durumunda en son aldığınız not geçerli kabul edilir ve sisteme işlenir. 

 

6- Öğretim dili itibariyle Fakültemiz %30 Arapça kategorisinde bir yüksek öğretim 

kurumu olduğundan, mezun olabilmeniz için en az 3 Arapça, 4 Türkçe seçmeli 

ders almanız gerekmektedir. Bu yüzden seçtiğiniz derslerin öğretim dili Arapça 

veya Türkçe dersler arasında olup olmadığına dikkat ediniz. 

 

7- Seçmeli ve zorunlu derslerde kontenjanlar üst sınırdan tanımlanmış olup zorunlu 

olmadıkça kontenjan artırımı yapılmayacaktır. 

 

8- Pedagojik Formasyon (PF) dersleri AKTS yüküne dahil değildir. Yani 50 AKTS 

ders alma hakkı bulunan öğrenci 50+ PF şeklinde ders seçimi yapabilecektir. 



9- Pedagojik formasyon dersleri mezun olmanız için gerekli olan dersler değildir. 

Ancak mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmayı veya ileride böyle 

bir ihtimalin doğabileceğini düşünüyorsanız bu dersleri almanızda yarar 

vardır. (Yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun olduktan sonra Türkiye’de 

öğretmenlik yapmayacak, memleketine dönecek olanların Pedagojik Formasyon 

derslerini almasına gerek yoktur. Formasyon dersleri Türkiye’de öğretmenlik 

yapacak öğrencilerin alması gereken seçmeli derslerdir. Mezun olmak için 

alınması gereken en az 3 Arapça 4 Türkçe seçmeli dersleri ile karıştırılmaması 

gerekmektedir.) 

 

10- Ders seçimi öncesinde, hususen seçmeli derslerle ilgili Bilgi Paketinde ilgili 

dersin konu başlıklarının, dersin amaçlarının, çıktılarının neler olduğunu dikkatle 

incelemeyi ihmal etmeyiniz. 

 

11- Seçmeli derslerin hangisini alacağınıza karar vermede sizi yönlendiren farklı 

saikler olabilir. Hayatta neyin peşinde olursanız büyük ölçüde onu bulacağınız 

gibi seçmeli dersleri alırken de neyi hedeflediğinizin bilincinde olarak amacınıza 

hizmet eden bir seçim yapmaya özen gösteriniz. Örneğin; Arapçayı çok seviyor 

ve kendinizi o alanda geliştirmek istiyorsanız Arapça seçmeli dersi, İngilizcenizi 

geliştirmek istiyorsanız, varsa, İngilizce seçmeli dersi, bilim alanlarından 

(Mesela; Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku vs. gibi Temel İslam Bilimlerini 

mi? İslam Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi 

vb. gibi Felsefe ve Din Bilimlerini mi? Yoksa İslam Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, 

Türk İslam Sanatları gibi alanları mı?) hangisini ilgi alanınıza daha yakın 

hissediyorsanız o alanda dersleri seçmeye özen gösterin. 

 

12- Sınırlı bir süre içinde çok sayıda öğrencinin kayıt yenileme ve ders seçimi 

yapması söz konusu olduğundan telefonla Öğrenci İşlerine erişiminiz kolaylıkla 

mümkün olmayabilir. Bu durumlarda yardım talebinizi veya ders seçiminde 

yaşadığınız sorunları Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi Sorun Bildirme Formunu 

kullanarak bize iletmeniz halinde yardımcı olunmaya çalışılacaktır. 

 

13- Öğrencilerimizin aynı anda 2 farklı bilgisayardan ders seçimi yaptıklarında 

istedikleri dersleri almış olduklarını halde, seçilen derslerin tamamı, farklı 

bilgisayardan işlem yapıldığı tespit edildiği için sistem tarafından silineceğini ve 

bu durumun geri dönüşü olmadığını bilerek kendi şifreleri ile kendi derslerini 

seçmeye çalışmaları menfaatlerine olacaktır. 

http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/78?AyID=29
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PbkV4llCkgaGamPALRVKjHYkL8QgNFGFnq6bOhmewwnY0g/viewform

