EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜFREDAT DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi lisans programları öğrencilerinin farklı
disiplinlerden ilgilerini çekecek, sosyal, kültürel ve mesleki yaşamına katkı sağlayacak
dersleri alabilmesini sağlamaktır. Lisans düzeyinde açılan müfredat dışı seçmeli derslerinin
uygulama esaslarını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – Bu yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun
44.maddesine, 2 Ağustos 2011 tarihinde 28033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ege
Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine ve 23 Ağustos 2011 tarih ve 28/2 sayılı Senato
kararıyla yürürlüğe girmiş olan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu yönergede geçen;
Üniversite: Ege Üniversitesini,
Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,
Akademik Birim: Müfredat dışı seçmeli dersini öneren bölüm ve fakülte/yüksekokulu,
Akademik Birim Kurulları: Müfredat dışı seçmeli dersi olarak önerilen dersleri akademik
olarak incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını,
Müfredat: Öğrencilerin kayıtlı olduğu lisans programında aldığı Bologna Bilgi Paketinde yer
alan dersleri,
Müfredat Dışı Seçmeli Dersleri (MDSD): Öğrencinin kendi ders programında yer alan
derslerle çakışmamak kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve
genel kültürünü arttırmak için isteğe bağlı olarak alınan dersleri,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
OBYS: Ege Üniversitesi Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Açma, Kayıt, Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri

Ders Açma
MADDE 4 – Müfredat dışı seçmeli derslerinin açılması
a) Müfredat dışı seçmeli dersleri akademik birimlerin lisans programları bünyesinde açılır.
b) Akademik Birimlerdeki her bir bölüm/program; eğitim planlarında yer alan derslerden ilgi
çekici, öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki yaşamına faydalı olabilecek en az bir dersi ve
bu dersin/ kontenjanlarını müfredat dışı seçmeli dersi olarak önerir. Kontenjanlar 5’ten az
olmamak üzere belirlenir.
c) Bölüm/programlardan gelen MDSD önerileri ilgili akademik birim kurullarınca
değerlendirilerek, bir sonraki eğitim öğretim yılında yürütülecek şekilde bahar yarıyılı
derslerinin son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
d) Öğrenciler, kendi bölümlerinin eğitim planlarındaki dersleri MDSD olarak seçemezler.
e) MDSD derslerinin AKTS’si, dersi açan programdaki AKTS kredisidir.
f) MDSD dersleri kendi programlarındaki gün ve saatte, bu dersin açıldığı derslikte verilir.
g) MDSD kapsamında açılan derslere ait kontenjanlar ilgili akademik birimlerce, ders kayıt
haftası başlamadan üç hafta öncesinde sistemde tanımlanır.
h) MDSD derslerinin idari sorumluluğu ilgili akademik birime aittir.
MADDE 5 – Müfredat Dışı Seçmeli Derslerine Kayıt
a) MDSD dersini, AGNO'su en az 3.00 olan ve herhangi bir ders başarısı (CC) harf notundan
düşük olmayan öğrenci, kendi isteği ve Akademik Danışmanının onayı ile bölümlerinin
eğitim planları dışındaki dersler arasından seçebilir.
b) MDSD dersi, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamalıdır.
c) Öğrenci lisans diploma programının, üçüncü yarıyılından itibaren MDSD dersi alabilir.
d) Öğrenci bir dönemde en fazla 1 MDSD dersine kayıt yapabilir.

d) Öğrenci, MDSD derslerine sadece OBYS sistemi üzerinden Akademik Takvimde
belirlenen ders kayıt/ ekle-sil haftasında kayıt yaptırabilir. Derslere manuel kayıt talepleri
kabul edilmez.
e) MDSD olarak alınan ders Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan alınması gereken ders
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 6 – Müfredat Dışı Seçmeli Derslerinin Değerlendirilmesi
a) Dersi, MDSD olarak alan öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesinin; sınav
takviminde belirtilen gün dışında sınav, proje, seminer, sunum, arazi çalışması, kısa sınav,
ödev, uygulama, laboratuvar vb. araçlardan hangi yöntem ile yapılacağı, dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir.
b) MDSD’nin devam koşulu, sınav ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Ölçme ve
Değerlendirme Esasları Yönergesi’ne uygun olarak yapılır.
c) MDSD kapsamında alınan derslerde başarı şartı aranmamaktadır.
ç) MDSD kapsamında alınan derslerden başarılı olan öğrencilerin harf notları ve dersin
AKTS’si transkriptinde müfredat dışı seçmeli ders grubu içinde gösterilir. Ancak bu derslerin
AKTS’si ile başarı notu öğrencinin programında tamamlamakla yükümlü olduğu toplam
AKTS’ye dahil edilmez, dönem not ortalaması ile AGNO hesabına katılmaz.
MADDE 7 – Müfredat Dışı Seçmeli Derslerinin Tekrarı
a) MDSD kapsamında almış oldukları derslerden devamsız/başarısız olan öğrenciler, dersi
tekrar alamazlar.
b) MDSD kapsamında almış oldukları derslerden devamsız/başarısız olan öğrencilerin, ders
bilgisi ve almış olduğu notu transkriptine yansımaz.
c) Devamsız/başarısız olunan ders, bu Yönergenin 5. maddesinin c fıkrasında yer alan bir
dönemde en fazla 1 MDSD dersi kapsamında sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Diğer Hususlar
MADDE 8 – Bu yönergede belirtilmeyen konularda 2 Ağustos 2011 tarihinde 28033 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve 23

Ağustos 2011 tarih ve 28/2 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe girmiş olan Ege Üniversitesi
Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür

Yönergenin yürürlüğe girdiği Senato
Tarihi

Sayısı

Yönergede Değişiklik Yapan
Yönergelerin yürürlüğe girdiği Senato
Tarihi

Sayısı

