EGE ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde çeşitli programlarda öğrenim
görmekte olan lisans öğrencilerin farklı bilim alanlarını tanımalarını sağlamak ve anahtar
yetkinlikleri kazandırmak amacıyla açılacak olan “Üniversite Seçmeli Dersleri” nin planlama
ve uygulama ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Ege Üniversitesi‘nde Lisans düzeyinde
açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun
14.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;
Akademik Birim : Üniversite seçmeli dersini öneren bölüm ve fakülte/yüksekokulu,
Akademik Birim Kurulları : Üniversite seçmeli dersi olarak önerilen dersleri akademik olarak
incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını,
Anahtar Yetkinlikler : 21. Yüzyıl mezunlarının hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde;
kişisel, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları 8 yetkinliği ( İletişim Becerileri,
Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/teknolojide Temel Yetkinlikler, Dijital Yetkinlik, Öğrenmeyi

Öğrenme, Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler, İnisiyatif Alma ve Girişimcilik, Kültürel
Bilinç ve Söylem),
Eğitim Komisyonu : Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonunu,
Koordinatör : Üniversite

seçmeli derslerinin

sisteminde

ve

düzenlenmesi

eşgüdümünü

başvuru takviminin belirlenmesi, bilgi
sağlamak

amacıyla

Rektör

tarafından

görevlendirilen Öğretim Üyesini,
Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
Senato : Ege Üniversitesi Senatosunu,
Üniversite : Ege Üniversitesini,
Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD) : Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve
çeşitlilikte; tarih, kültür, sanat, milli ve mânevi değerler eğitimi ile spor, sağlık ve topluma
hizmet uygulamaları; kişisel gelişimi destekleyen, çevre bilinci ve temel/uygulamalı
bilimlerdeki yeterlilikleri geliştiren dersleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Açma, Kayıt, Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri

Ders Açma

MADDE 4 – Üniversite seçmeli derslerinin açılması
a) Üniversite seçmeli dersleri akademik birimlerin Lisans programları bünyesinde açılır.
b) Akademik Birimler, bir sonraki akademik yılda açılmak üzere kendi alanlarını ilgilendiren
ancak diğer alanlardaki öğrencilerin de ihtiyaç ve ilgilerine dönük üniversite seçmeli dersleri
için öğretim üyelerinin önerilerini değerlendirir.
c) Öğretim Üyelerinden gelen ÜSD önerileri; bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarından
geçirilerek, dekanlık/müdürlükler tarafından Koordinatörün önermiş olduğu takvime uygun
olarak hazırlanır. Dersler ve derslerin kontenjan üst sınırı ile dersleri vermeyi öneren öğretim
üyeleri, Eğitim Komisyonunda görüşülmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
d) Derslerin açılabilmesi için dersi seçen öğrenci sayısı 20’den az olamaz.

e) Derse kaydolan öğrenci sayısının 50’den fazla olması durumunda ilgili akademik birimin
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla şubeler oluşturulabilir.
f) Ders birden fazla şubede açılacaksa, her bir şubenin öğretim elemanı farklı olmalıdır.
g) Öğrenciler, öğrenim gördükleri akademik birimin açtığı seçmeli dersleri, ÜSD olarak
alamazlar.
h) ÜSD, her programda V. ve VI. yarıyıllarda açılır. 2020-2021 Güz Yarıyılından itibaren Ege
Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin mezun oluncaya kadar ÜSD derslerinden iki
ders almış ve başarmış olmaları gerekir. 2020-2021 Güz Yarıyılından önce kayıtlanmış olan
öğrenciler istekleri halinde danışman onayı ile 2 ÜSD dersi alabilirler.
ı) ÜSD, haftalık teorik 2 saat olarak planlanır. Kredileri ise 3 AKTS’dir. Bu dersler mezuniyet
için gerekli olan toplam 240 AKTS içerisinde değerlendirilir.
i) ÜSD, akademik birimlerin eğitim öğretim planlarında “Üniversite Seçmeli Ders-I”,
“Üniversite Seçmeli Ders-II” şeklinde gösterilir.
j) ÜSD, Eğitim Komisyonunun incelemesi ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.
k) Senatonun onayından sonra ÜSD, Koordinatörün rehberliğinde öğrencilerin seçim yapması
için öğrenci bilgi sistemine yerleştirilir.
l) ÜSD, bütün birimlerde örgün öğrenimlerde Çarşamba günleri 15.00-17.00 arasında, ikinci
öğretim öğrencileri ise bu dersleri aynı gün örgün öğrenimi takiben alırlar.
m) ÜSD, öncelikli olarak dersi öneren akademik birimlerin sağlayacağı dersliklerde verilir.
Ders görevlendirmeleri ÜSD teklifinde bulunan ilgili akademik birimlerce yapılır ve
ücretlendirmeler dersi veren öğretim elemanının bağlı bulunduğu akademik birim tarafından
düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu ilgili akademik birime aittir.
n) Eğitim planları YÖK tarafından belirlenen programlar ile entegre eğitim veren birimler ÜSD
kapsamı dışında tutulur.

MADDE 5 – Üniversite Seçmeli Derslerine Kayıt
a) Öğrenci, V. ve VI. yarıyıllarda o dönem için açılmış olan ÜSD’den birini seçer.
b) 2020-2021 Güz Yarıyılından itibaren yeni kayıt yaptıran Lisans öğrencileri öğrenimleri
süresince iki ÜSD almak zorundadır.

MADDE 6 – Üniversite Seçmeli Derslerinin Değerlendirilmesi

a) ÜSD’nin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, akademik takvime uygun olarak ara sınav ve
final haftasında dersin yapıldığı gün ve saatlerde yapılır. ÜSD sınavlarının yapıldığı saatlerde
başka hiçbir sınav yapılmaz.
b) ÜDS’nin değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’ne
uygun olarak yapılır.

MADDE 7 – Üniversite Seçmeli Derslerinin Tekrarı
a) Öğrenciler başarısız oldukları ÜSD’yi tekrar almak zorunda değildir. Başarısız olunan
ÜSD’nin yerine, başka bir ÜSD alınabilir.

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

