BOLOGNA SÜRECİ
PROGRAM TANITIM İŞLEMLERİ

FAKÜLTE/BÖLÜM/PROGRAM TANITIM
Fakülte/Bölüm/Program tanıtım ekranı Üniversite de var olan programların tanıtım bilgileri girişinin
yapıldığı ekrandır. Herhangi bir Fakülte Bölüm yada programların tanıtım bilgilerinin görüntülenmesi için
de bu ekran kullanılır.
Programın Seçilmesi
Ekran üzerinden Üst Birim, Birim, Alt Brim ve Program seçilerek tanımlama yapılmak istenen Program
belirlenebilir. Üst Birim seçildiğinde Birim listesi dolacaktır, Birim seçildiğinde de var ise Alt Birim listesi
dolacaktır ve seçilen birimde tanımlı olan programlar Program listesini dolduracaktır. Program listesinden
programın seçilmesi ile program tanıtım bilgileri görüntülenebilecektir. Program tanıtımları hem Türkçe
hem de diğer dillerde girilebilmektedir, program tanıtım bilgileri hangi dilde girilmek isteniyor ise Dil
Seçiminden giriş yapılmak istenen dil seçilebilmektedir.

Program Tanıtım Bilgilerinin Girilmesi
Program seçiminden sonra programın tanıtımı için girilmesi gereken başlıklar görüntülenecektir, Eğer
ki program için önceden tanıtım bilgileri girildi ise girilmiş olan bilgiler başlıklar altında görüntülenecektir.
Tablo 1

Listelenen başlıklardan hangisine bilgi girilmek isteniyor ise başlığın üzerine gelip seçmek yeterli olacaktır.
Başlık seçildiğinde açılan pencereye bilgiler girilip kaydedilebilmektedir.
Tablo 2

Program Çıktılarının Girilmesi
Ekranda Program Çıktıları sekmesinden program çıktılarının girişi yapılacak ekrana ulaşılabilir. Açılan
ekranda program çıktıları sayısına göre “Satır Ekle” seçeneği ile istenildiği kadar program çıktısı girişi
yapılarak , “kaydet” seçeneği ile kayıt işlemi yapılır. Girişi yapılan program çıktılarının silinmesi için “Satır
Sil” seçeneği ile istenen program çıktısı silinebilir.

Program Tanıtım Bilgileri Raporunun Alınması
Program tanıtım bilgilerinin raporu alınmak istenirse; açılan sayfalarda eğer ki bir rapor mevcut ise
“Yazıcı” simgesi seçilmek sureti ile rapor alınabilmektedir. Raporun hangi formatta istendiği Yazıcı
simgesinin sol tarafında bulunan listeden seçilebilir.

PROGRAM ÇIKTILARININ TYYÇ YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Öğrenci otomasyonu üzerinden, Program Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi-Ulusal Yeterlilikler ile ilişkilendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde Bölüm Başkanları
tarafından yapılması gerekmektedir.

Öğrenci Web (Öğretim üyesi) ekranından
Bologna Süreci menüsünden Program
Çıktıları(Program Outcomes) tıklanır.

Aşağıdaki ekrandan üst birim ve birim seçilir.

Açılan sayfada sol kısımda ilgili birimin progrma çıktıları, sağ kısımda ise Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi –Ulusal Yeterlilikler bulunmaktadır. Tabloda program çıktılarının ve Uluslal
Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi yapılacaktır. Tablonun doldurulması için;
1- Ulusal Yeterliliklerin “Bilgi, Beceri, Yektinlikler” kısmında bulunan rakamların üzerine imleç
getirildiğinde aşağıda görüntülendiği gibi ekrana açıklama gelecektir.
2- Program Çıktılarının Ulusal Yeterliliğin Bilgi 1, Beceri 1, 2 , ve diğerleri ile ilişkisi varsa kutucuk
işaretlenecektir, yoksa boş bırakılacaktır.
3- Bu işlem her program çıktısı için yapılıp, ilişkilendirme tamalandıktan sonra kayıt edilmesi
gerekmektedir.
4- Her Program Çıktısının Ulusal Yeterlilikle ilişkilendirilmesi gerekmemektedir.

İlişkilendirme yapıldıktan
sonra “KAYDET” butonu
tıklanacaktır.

PROGRAM ÇIKTILARININ TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Öğrenci otomasyonu üzerinden, Program Çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Temel
Alan Yeterlilikler ile ilişkilendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde Bölüm Başkanları tarafından yapılması
gerekmektedir.

Öğrenci Web (Öğretim üyesi) ekranından
Bologna Süreci menüsünden Program
Çıktıları(Program Outcomes) tıklanır.

Aşağıdaki ekrandan üst birim ve birim seçilir.

Gelen ekrandan Program Çıktıları – Temel Alan
ilişkilendirme tıklanır.

Açılan sayfada sol kısımda ilgili birimin program çıktıları, sağ kısımda ise Temel Alan Yeterlilikleri
bulunmaktadır. Tabloda program çıktılarının ve Temel Alan Yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi yapılacaktır.
Tablonun doldurulması için;
1- Temel Alan Yeterliliklerin “Bilgi, Beceri, Yektinlikler” kısmında bulunan rakamların üzerine imleç
getirildiğinde aşağıda görüntülendiği gibi ekrana açıklama gelecektir.
2- Program Çıktılarının Temel Alan Yeterliliğin Bilgi 1, Beceri 1, 2 , ve diğerleri ile ilişkisi varsa
kutucuk işaretlenecektir, yoksa boş bırakılacaktır.
3- Bu işlem her program çıktısı için yapılıp, ilişkilendirme tamamlandıktan sonra kayıt edilmesi
gerekmektedir.
4- Her Program Çıktısının Temel Alan Yeterlilikle ilişkilendirilmesi gerekmemektedir.

İlişkilendirme yapıldıktan sonra “KAYDET”
butonu tıklanacaktır.

DERS ÖĞRETİM PLANI TANIMLAMA İŞLEMLERİ
DERS ÖĞRETİM PLANI
Ders öğretim planı ekranı programlara ait müfredatların içerisinde bulunan derslerin tanıtım
bilgilerinin girişinin yapıldığı ekrandır. Herhangi bir Fakülte Bölüm yada programların altındaki ders planları
ve ders planlarının altındaki derslerin bilgilerinin görüntülenmesi için de bu ekran kullanılır.
Müfredat Seçilmesi (Ders Öğretim Planı)
Ekran üzerinden Üst Birim, Birim, Alt Brim, Program ve Müfredat seçilerek tanımlama yapılmak
istenen müfredat belirlenebilir. Üst Birim - Birim - programın seçilmesi ile program altında tanımlı olan
Müfredat listesi dolacaktır. Müfredat listesinden müfredatın seçilmesi ile müfredat içeriği listelenecektir.
Müfredat altındaki derslerin tanımları hem Türkçe hem de diğer dillerde girilebilmektedir, ders bilgileri
hangi dilde girilmek isteniyor ise Dil Seçiminden giriş yapılmak istenen dil seçilebilmektedir.

Dersin Seçilmesi
Müfredat seçiminden sonra müfredat içeriği dönem bazında listelenecektir, listeden herhangi bir
dersin Kodu yada Adı seçilmek sureti ile dersin detay bilgilerinin tanımlanacağı ekrana geçilebilmektedir.

Ders Bilgilerinin Girilmesi
Dersin kodu yada adı seçildiğinde Detaylar sekmesinde ders ile ilgili tanım ekranı görüntülenecektir.

Ders tanım bilgileri girilirken derse ait bilgiler belli başlıklar altında toplanmıştır, hangi başlık altındaki
bilgiler girilmek isteniyor ise sekmeden o başlığın seçilmesi yeterli olacaktır.

Genel Tanım
Derse ait genel tanımlama bilgilerinin görüntülendiği ve tanımlandığı ekrandır. Genel Tanım başlığı
altında bulunan Dersin amacı, içeriği, kaynaklar, öğretim elemanı bilgilerinin girişleri yapılarak “kaydet”
seçeneği ile kayıt işlemi yapılır.

Öğrenme Çıktıları
Dersin öğrenme çıktılarının tanımlandığı ekrandır, hazır olarak 5 adet öğrenme çıktısı giriş alanı gelecektir
eğer ki öğrenme çıktı sayısı 5 adetten fazla ise “Satır Ekle” ile öğrenme çıktısı giriş sayısı
arttırılabilmektedir, eğer ki öğrenme çıktı sayısı 5 adetten az ise “Satır Sil” ile öğrenme çıktı sayısı
azaltılabilmektedir.

Haftalık Ders İçeriği
Dersin 14 haftalık ders içeriğinin ve dersin uygulama, laboratuvar bilgilerinin girileceği ekrandır.
Hafta ekleme yada çıkarma işlemleri Satır Ekle ve Satır Sil ile yapılabilmektedir.

Değerlendirme
Dersin değerlendirmesinde kullanılacak yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının seçildiği ve
değerlendirmeye etkilerinin tanımlandığı ekrandır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmaları listeden seçilerek
eklenebilmektedir.
Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu çalışmalarının eklenmesi
1-Değerlendirme ekranından “Eklemek istediğiniz İş Yükü türünü/türlerini seçiniz!” menüsünden dersin
harfli başarı notuna katkısı olan ara sınav, ödev, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalar belirlendikten
sonra “Ekle” butonu tıklanır.

2- Sınavlar eklendikten sonra sayı ve katkı yüzdeleri girilir. Değerlendirme tipi olarak DDS seçilir ve kayıt
edilir.

İş Yükü Hesaplama
Dersin AKTS kredisinin belirlendiği ekrandır, AKTS kredisi belirlenirken İş Yükü Hesaplaması
yapılmaktadır, iş yüküne katılacak kalemler listeden seçilerek eklenebilmekte ve eklenen kalemlerin
değerleri girildikten sonra kaydetmek sureti ile AKTS kredisi hesaplana bilmektedir.
İş yükü hesaplamasına katılacak çalışmaların eklenmesi
İş yükü hesaplamasına katılacak kalemlerin sayısı ve süresi girilip kaydetme işlemi yapıldığında AKTS
kredisi hesaplaması program tarafından yapılabilecektir.

1-Dersin İş Yükü Hesaplama ekranından “Eklemek istediğiniz İş Yükü türünü/türlerini seçiniz!”
menüsünden ders için istenilen iş yükleri belirlendikten sonra “Ekle” butonu tıklanır.

2- İş yükü etkinlikleri eklendikten sonra sayı ve süreleri girilip, kayıt edilir. Kayıt edildikten sonra dersin
AKTS’si ni sistem hesaplar. AKTS : Ders için oluşturulan etkinliklerin sayı ve süre çarpımlarının toplamının
30’a bölünmesi ile AKTS hesaplanır. Dersin AKTS’si müfredatta belirlenen AKTS ile aynı olmalıdır.

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Dersin girilmiş olan öğrenme çıktılarının müfredatın ait olduğu programın program çıktılarına
katkısının tanımlandığı ekrandır. Kullanıcının karşısına gelen matriste sol kısımda dersin öğrenme çıktıları
üst tarafta müfredatın ait olduğu programın program çıktıları listelenmektir. Her öğrenme çıktısının
program çıktısına olan katkısı 1,2,3,4,5 şeklinde girilebilmektedir.

