YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü
Uygulama Usul ve Esasları
Amaç
MADDE 1 – (Değişik:Senato-03.09.2020/2020.021.088) Amaç, Yozgat Bozok Üniversitesi
bünyesinde yer alan lisans ve ön lisans diploma programlarında okutulması planlanan alan
dışı seçmeli dersler ve ders sorumlularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu esaslar, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi
ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliğinin 5. Maddesine ve Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesi
Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü
Koordinatörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi
Koordinatörlüğü
Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu
Eğitim Komisyonu: Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Komisyonu
Yönetmelik: Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
Seçmeli Ders: Yozgat Bozok Üniversitesinde alan dışı açılmış dersleri
Derslerin açılması
MADDE 3 – (1) Yeni ders öneri başvuruları her yıl Haziran ayı içerisinde öğretim elemanının
teklifi ilgili birim kurulunun uygun görüşü ile Koordinatörlüğe yapılır. Koordinatörlük alan
dışı seçmeli ders havuzuna yeni ders ekleyebilir.
(2) Önerilen dersler Koordinatörlük tarafından değerlendirilerek, dersin içerik yönünden
uygun olup olmadığına karar verilir. Alan dışı seçmeli ders havuzunda açılmasına karar
verilen dersler, Koordinatörlük tarafından Eğitim-Öğretim Komisyonu’na sunulur. Komisyon
tarafından onaylanan dersler, Senato’da görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderilir.
(3) Alan dışı seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin
listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, dersi öneren öğretim
elemanı tarafından hazırlanarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Koordinatörlük tarafından
internet ortamında ilan edilir.
(4) Alan dışı seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise
uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisinde olduğu gibi yürütülür.
(5) Alan dışı seçmeli ders havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim öğretim döneminde,
ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği bahar dönemi için Aralık ayı, güz
dönemi için Haziran ayı içerisinde Koordinatörlük tarafından ilan edilen akademik takvime
bağlı kalınarak Koordinatörlüğe bildirilmelidir.
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Birim Koordinatörlüğünün Yapısı ve Görevleri
MADDE 4 – (1) Alan dışı Seçmeli Dersler Birim Koordinatörlüğü, rektör tarafından
görevlendirilen bir Koordinatör, iki Koordinatör yardımcısı ve fen-mühendislik, sosyal,
eğitim ve sağlık bilimleri alanlarından birer öğretim elamanlarından oluşur. Koordinatörlüğün
sekretaryası Öğrenci İşleri Daire başkanlığınca yürütülür. Koordinatörlük, Koordinatörün
başkanlığında Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca
gerektiğinde Koordinatör toplantı yapabilir.
(2) Alan Dışı Seçmeli Derslerle ilgili her türlü işlem Koordinatörlük tarafından yürütülür.
(3) Koordinatörlük, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite akademik takviminde
belirlenen öğrencilerin ders kayıt tarihinden önce, açılması kesinleşen alan dışı seçmeli
derslerin koordinatörlüğün internet sayfasında ilan edilmesini sağlar.
(4) Koordinatörlük, alan dışı seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların
belirlenmesi, derslerin gün, saat ve mekânlarının belirlenmesi noktasında bölüm/program
birimleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır.
(5) Koordinatörlük, alan dışı seçmeli ders havuzuna yeni derslerin eklenmesi, çıkarılması ve
güncellenmesi ile ilgili birimlere teklif ve önerilerde bulunabilir.
Açılacak Seçmeli Derslerin Özellikleri
MADDE 5 – (1) Üniversite Seçmeli Ders Havuzu kapsamındaki tüm derslerde Yozgat Bozok
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Üniversite seçmeli dersleri, haftalık ders saatleri, her bir ders için kredi ve AKTS bilgileri
Koordinatörlüğün internet sayfasında yer alır.
(2) Üniversite seçmeli dersleri; güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemlerinde açılabilir.
(3) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından standart ders bilgi
paketi formatında hazırlanır. Ders bilgi paketinde önerilen dersin adı, yarıyılı, dersin varsa ön
koşulu, dersin verilme şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar,
haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması
bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Ders bilgi paketleri, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı
hazırlanır. Her dersin ders bilgi paketi ile uyumlu; ara sınav, dönem sonu sınavı, haftalara
göre işlenecek konular, dersin kaynakları ve değerlendirme sistemini içeren ders izlencesinin
dönem başında öğrencilere mutlaka dağıtılması gerekmektedir. Önerilen seçmeli ders
sorumlusunun değişmesi halinde, (yeni bir ders bilgi paketinin eğitim komisyonuna
önerilmesi ve kabul edilmesi dışında) ilan edilmiş olan ders bilgi paketinde yer alan bilgiler
geçerlidir.
(4) Üniversite alan dışı seçmeli ders havuzuna, havuzda bulunan bir ders veya üniversitenin
birimlerinde açılmış zorunlu veya seçmeli dersler ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa içeriği
tamamen veya kısmen (en az %50) aynı olan dersler önerilemez. Önerilen derslerin, tamamen
veya kısmen benzerliğine Koordinatörlük karar verir.
(5) Koordinatörlük bünyesinde açılmış olan Alan Dışı Seçmeli Derslerde sınavlar akademik
takvime uygun olarak sınav haftasında yapılır. Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak öğrenciler
sınavlara birimler tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadırlar.
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Ders Sorumluları
MADDE 6 – (1) Alan dışı seçmeli dersler sorumluları üniversite dışından da olabilir.
Üniversite dışından öğretim elemanı görevlendirmeleri Koordinatörlüğün ve/veya birimlerin
teklifi ile rektörlük tarafından yapılır.
(2) Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanına, ders verdiği yıl için geçerli olan
Yozgat Bozok Üniversitesi Ek Görevli Kimlik Kartı verilir. Ders saat ücreti ile ek görevli
görevlendirilen öğretim elemanları (Yozgat Bozok Üniversitesi emekli öğretim elemanları
hariç) yazılı, görsel ve işitsel medyada Yozgat Bozok Üniversitesi adını ve kimliğini
kullanarak beyanda bulunamaz. Yozgat Bozok Üniversitesi ile ilgili unvanını ek görevli
öğretim elemanı olarak kullanabilir.
Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hususlar
MADDE - 7 (1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen konularda Yozgat Bozok Üniversitesi
Önlisans, Lisans ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE - 8 (1) Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE - 9 (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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