TÜM ANABĠLĠM DALI BAġKANLIKLARININ VE ÖĞRETĠM
ÜYELERĠMĠZĠN DĠKKATĠNE
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ yarıyılında enstitümüzde yeni ders önerisinde bulunmak
isteyen öğretim üyelerimiz (özellikle yeni açılan programlarda), öncelikle önerecekleri derslerin “AKTS
(Türkçe-Bilgi Paketi)” ve “ECTS (İngilizce-Bilgi Paketi)”lerini eksiksiz olarak sisteme girecekler ve
sonra da “Ders Öneri Formu”nu ABD Başkanlıklarına 16.06.2015 tarihine kadar teslim
edeceklerdir. Anabilim Dallarımızın süzgecinden geçen ve “BÖLÜM KURULU” kararları ile Enstitü
Sekreterliğimize iletilen ders önerileri Enstitü Kurulu’nda değerlendirilecek ve nihai kararlar
verilecektir. EK’dan geçemeyen derslerin AKTS-ECTS’leri sonradan sistemden silinecektir.
Daha önce de duyurulduğu üzere, Türkiye’nin Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ)’nin
uygulama süreci ile ilgili olarak; YÖK tarafından Amasya Üniversitesi Ders Bilgi Paketlerinde
(AKTS/ECTS) girilmiş olan bilgilerin; TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi) Düzey
Tanımları ile ilişkilendirilmesi istenmektedir. Bu bağlamda programların öğrenme çıktılarının (BÖÇK)
Anabilim Dalı Başkanlıklarınca; derslerin öğrenme çıktılarının da ders sorumlusu öğretim
elemanlarınca TYYÇ düzey tanımları ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Yüksek Lisans dersleri için
“tyyc.yok.gov.tr/?pid=34” adresindeki düzey tanımlarından; doktora dersleri için ise
“tyyc.yok.gov.tr/?pid=35” adresindeki düzey tanımlarından yararlanılacaktır.
Ayrıca, Anabilim Dalı Başkanlıklarımızın varsa AKTS ve ECTS’lerdeki tüm eksikliklerin
tamamlanması için öğretim üyelerimizi yönlendirmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca Anabilim Dalı
Başkanlıklarının ACTS-ECTS bölüm genel bilgilerindeki eksiklikleri de tamamlamaları gerekmektedir.
İlaveten Anabilim Dalı Başkanlıkları, ACTS ve ECTS eksiklikleri tamamlandıktan sonra; derslerin
yarısını 1. dönem, yarısını da 2. dönem gösterebilmek adına gerekli değişiklikleri sisteme bölüm
şifreleri ile giriş yaparak yapmalıdır. Bilindiği gibi derslerimizde dönem ayrımı yoktur, bu sadece
Bologna sürecine uyum için yapılacak bir uygulamadır.
NOT: Ġlk defa açılacak olan derslerin ad ve içerikleri enstitüye bağlı anabilim dallarında (lisans
ve lisansüstü düzeyde) daha önce açılmıĢ olan derslerle örtüĢmemelidir. Teklif edilecek ders
adlarının mümkün olduğunca kısa, içeriklerinin de benzer içerikli derslerden farklı olmasına
dikkat edilmelidir. Dersler, o dersi teklif eden öğretim üyesi tarafından yürütülmemesi
durumunda o dönem için, ilgili EABD/EASD Kurulu önerisi ve EYK kararı ile baĢka bir öğretim
üyesi tarafından da açılabilir (Ders Açma Esasları-10. Madde /Amasya Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları).
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