2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu
Sevgili öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders seçiminizi 16-20 Eylül 2019
tarihleri arasında aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.
A- İkinci öğretim, Uzaktan Öğretim ve Program Süresini Aşan Birinci Öğretim Öğrencileri:
1. Adım: https://ubs.cbu.edu.tr/ adresinden ders seçimi yapılacak,
*** (Sisteme ilk defa girecek öğrencilerin Kullanıcı adı: TC kimlik numarası, Şifre: TC kimlik numarasıdır.)
2. Adım: Ders seçimi yaptıktan sonra Kaydı Tamamla Butonuna basılacak, (Harç borcunuz kaydı tamamla
butonuna bastıktan sonra oluşacak)
3. Adım: Türk Ekonomi Bankasına (TEB) öğrenci numaranızla harç borcu yatırılacak. (Uzaktan öğretim
öğrencileri harç ücretleri ile birlikte materyal ücretlerini de yatıracaktır.)
Not: Öğrenci numaranızı aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
https://ubs.cbu.edu.tr/AIS/Student/Info/StudentRegistrationInformation/Index
Türk Ekonomi Bankasından (TEB) ödeme bilginiz gelip sistemimize yüklendiğinde kayıt yenileme
işleminiz tamamlanmış olacak.
B- Birinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler:
1. Adım: https://ubs.cbu.edu.tr/ adresinden ders seçimi yapılacak,
*** (Sisteme ilk defa girecek öğrencilerin Kullanıcı adı: TC kimlik numarası, Şifre: TC kimlik numarasıdır.)
2. Adım: Ders seçimi yaptıktan sonra Kaydı Tamamla Butonuna basarak kayıt yenileme işleminiz
tamamlanmış olacak.
Önemli Notlar:
1. Ders seçiminden sonra kaydı tamamla butonuna basmayan öğrencilerin harç borcu oluşmadığından
bankaya ödeme bilgisi gönderilememektedir. Bu nedenle, Bankaya veya ATM’ye gitmeden önce kaydı
tamamla butonuna basıp basmadığınızın kontrolünü yapınız.
2. Harç yatırması gereken öğrencilerden, Tıp Fakültesi öğrencileri ile Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyan
ikinci öğretim ve ikinci yılını okuyacak birinci öğretim öğrencileri ders seçimi yapmadan bankaya harç
ödemelerini yapacaklardır.
3. Ders seçimi yapmış olsanız bile oluşan harç ücretinizi ödemediğiniz takdirde kayıt yenileme işleminiz
tamamlanmış sayılmaz.
4. Ödemeniz gereken harç miktarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/egitim-ogretim/harc-bilgileri.5433.tr.html
5. Ödediğiniz harcın sisteme geçip geçmediğini ders seçimi yaptığınız yerde bulunan "Öğrenci bilgi ekranı"
menüsünden öğrenebilirsiniz.,

Dönem Başlangıcı ve Sınavlar
Ara Sınıflar için Harç Ödemesi, Kayıt
Yenileme ve Ders Seçimi
Derslerin Başlangıcı ve Bitişi
Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

16-20 Eylül 2019

10-14 Şubat 2020

23 Eylül 2019-03 Ocak 2020 (15 hafta/
73 iş günü)
23-27 Eylül 2019

17 Şubat - 29 Mayıs 2020 (15
hafta/ 70 iş günü)
17-21 Şubat 2020

