
            ÖNEMLİ!!! YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN  DİKKATİNE !!!! 

1-Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı  26 Eylül 2016 tarihinde 

başlayacaktır. e-devlet üzerinden ve Üniversiteye gelerek yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında 

https://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris/ adresinden ders kayıtlarını yapmaları 

zorunludur. II. Öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin  ders kaydı 

yapabilmeleri için 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini 

yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim Ücretini yatırmayarak ders kaydı yapmayan 

öğrenciler derslere devam edemezler.  

Öğrenciler 19-23 Eylül  2016 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki 

T.C ZİRAAT BANKASI ATM ‘lerinden  veya İnternet şubesinden  katkı payını /öğrenim 

ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.)  

 (Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.) 

 Öğrenci otomasyon sistemi kullanımı konusunda yardım almak 

için (tıklayınız ) 

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANACAK ÖĞRENCİLER 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği 

Bölümleri ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Bitkisel 

Üretim ve Teknolojileri ile Hayvansal Üretim ve Teknolojileri ve Niğde Sosyal Bilimler MYO 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında 1 yıl zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı 

uygulanmaktadır. Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olmak isteyen öğrenciler için 

İngilizce yeterlik (muafiyet) sınavı 22 Eylül 2016 Perşembe günü Yabancı Diller Yüksekokul 

Müdürlüğünce iki aşamalı olarak uygulanacaktır.  Sınavın 1. aşaması, saat 9.30’da 2. aşama 

saat 14.30 yapılacaktır. Bilgilendirme kılavuzu için tıklayınız. 

 

 

https://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris/
http://static.nigde.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/o1i0qzpn.pdf
http://static.nigde.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/o3br0vhf.pdf
http://static.nigde.edu.tr/uniweb/media/portallar/oidb/duyurular/947/jt2jqpy1.pdf


MUAFİYET SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 

08 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil (İngilizce) ve Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Eğitim Fakültesindeki tüm bölümlerinde 

okutulan Bilgisayar I ve diğer Fakülte ve Yüksekokullarda bulunan tüm bölüm ve 

programlarda okutulan Temel Bilgisayar derslerinin muafiyet sınavına katılmak isteyen 

öğrenciler 19-30 Eylül 2016 tarihleri arasında https://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris adresi 

üzerinden başvurularını yapabilirler. 

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜ DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce yükseköğretim kurumlarında 

başarmış oldukları dersler için en geç 07 Ekim 2016 tarihine kadar daha önce öğrenim 

gördüğü yükseköğrenim kurumlarından alınan ve başarılı olunan bütün dersler için bir defaya 

mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir. Başvuru yapmak için bir 

dilekçe ile daha öce başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders 

içeriklerini ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

 

https://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris

