ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI HAKKINDA
Değerli öğrencilerimiz,
Başarıyla tamamladığınız ortaöğretimden ve oldukça yorucu geçen üniversiteye giriş
sınavından sonra yükseköğreniminize Üniversitemizde devam etme tercihinde bulunduğunuz
ve ANKARA ÜNİVERSİTESİ’ne kayıt olduğunuz için sizi kutluyor ve aramıza HOŞ GELDİNİZ
diyoruz.
Üniversite yılları, herkes için liseden çok farklı bir yaşam dönemidir. Üniversitedeki akademik
ve sosyal yaşamı tanıtmak ve üniversite yaşamına uyum sağlamanıza yardımcı olmak
amacıyla, üniversitemize yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerimiz için ANKARA
ÜNİVERSİTESİ UYUM PROGRAMI (UYM101 Programı) uyguluyoruz.
UYM101 Programı, Ankara Üniversitesine yeni kayıtla gelen öğrencilerin, üniversitelerini,
öğrenim görecekleri fakülte veya bölümleri yakından tanıyarak öğrenim yaşamlarına daha
kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak, kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı
sağlayarak Ankara Üniversiteli olmanın haklı coşkusunu yaşamalarını sağlamak amacı ile
planlanmıştır.
UYM101 Programı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, üniversitenin akademik ve
sosyal ortamını tanıtmaktadır. Bu yıl 14-18 Eylül 2015 tarihlerinde uygulanacak olan UYM101
Programı, ayrıntılarını http://uyum.ankara.edu.tr adresinde bulabileceğiniz birçok etkinlikten
oluşmaktadır.
Programın ilk günü, kendi okulunuzda (fakültelerinizde, Yüksekokulunuzda veya
Konservatuarda) gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılacaksınız. Bu etkinlikler sayesinde
sınıf arkadaşlarınızla tanışma ve öğretim elemanlarını tanıma fırsatı bulacaksınız. Programın
ikinci günü Üniversitemizin Tandoğan Yerleşkesinde toplanacak, Rektörümüz Prof. Dr. Erkan
İbiş önderliğinde önce Bilim Ateşi Yakma Töreni’ne katılacak, daha sonra da Ankara
Üniversitelilerin Atatürk’e Saygı ifadesi olarak topluca Anıtkabir Ziyareti gerçekleştirilecektir.
Üçüncü gününden itibaren de Üniversite Yaşamına Uyum Programı üniversitemizin işleyişi
ve öğrencilere sağlanan olanaklar hakkında bilgilendirme toplantıları ile devam edilecektir.
UYM101 Programına, üniversitemize yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin katılmaları
zorunludur.
UYM101 Programı;





Yeni kayıt yaptıran öğrenci ile üniversite arasındaki ilk bağın kurulmasıdır.
Hem akademik konularda hem de sağlık, kültür ve spor konularında öğrencileri
bilgilendirmeyi, üniversite ve fakülte gezisini, öğretim üyeleriyle, üniversite
çalışanlarıyla ve diğer öğrencilerle tanışma fırsatlarını içerir.
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yeni bir çevreye uyum sağlama ve başarılı
olabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri (örneğin üniversite
kaynaklarını tanıma ve kullanma, yeni arkadaşlıklar kurma, vb.) kazandırır.
Öğrencilerin liseden üniversiteye (ortaöğretimden yüksek öğretime) sorunsuz bir
biçimde geçiş yapmalarına yardımcı olur.

UYM101 Programı ile ilgili geniş bilgi için http://uyum.ankara.edu.tr adresine erişerek sizin
için hazırlanan ve katılmanız gereken programı mutlaka inceleyiniz. Ayrıca bu konuda size
fakülte/yüksekokul/Konservatuar
temsilcisi
öğretim
elemanlarımız
da
yardımcı
olabileceklerdir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ üyesi olmanızdan dolayı hepinizi kutluyor, başarılı bir
öğrenim yaşamı diliyor ve tekrar aramıza HOŞGELDİNİZ diyoruz.
UYM101 PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

