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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin
hekimlik yeterlilikleıini velveya kişisel sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek ve kendi

kendine öğrenme, birlikte çalışma ve tiretme, ekip çalrşmasr, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımın
temel ilkelerini kavrama ve uygulama, kendini yazılı ve sözlü olaıak ifade edebilme, proje
geliştirme, uygulama ve değerlendirme ile sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olma
becerilerini geliştirmek amacıyla açılacak seçmeli derslerin planlanması, yiirütülmesi ve
değerlendirilmesi ile ilgili temel esaslan düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yöneıge; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

seçmeli

dersleri ile ilgili ytirütülen her tiirlü eğitim ve öğretim faaliyetine dair hfüümleri kapsar.

Dayanak

ılınnn

3- (1) Bu Yönerge, 8l10l2o19 tarihli ve 30912 sayılı Kocaeli Üniversitesi Tıp

Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Srnav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-

(1) Bu Yönergede geçen;

a) Dekanlık: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanhğını.
b) Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,
c) Faktilte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini
ifade eder.

iriNci nöı,üıı

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün Oluşumu ve Görevleri
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün oluşumu
MADDE 5- (1) Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, bir koordinatör ve iki yardımcı olmak
üzere en az 3 öğıetim üyesinden oluşur. Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü; derslerin iŞleYiŞi,
uygulanması ve eşgüdiimünden sorumlu olarak görev yapmak üzere Dekanlık tarafindan
g8İevlendirilir, Kooİdinatörlük, lüzum halinde kısa veya uzun süreli olarak ek öğretim üyesi
yıldır. Görev süresini
ğtirevlendirmesini Dekanlığa önerebilir. Üyelerin görev siiı:esi 3
tamamlayan üye tekraı atanabilir.
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün görevleri
MADDE 6- (1) Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;
a) Her eğitim-öğretim yılı öncesi toplanır. Her dönem başında açılması kaıarlaştırılan
seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini sağlar,
b) Her yarıyıl başında ders kurullan programında belirlenen ders saatinde, seçmeli
derslerin tanıtım[x yapar.

c) Eğitim programtna göre belirlenen gün ve saatlerde dersleıin gerçekleşmesini sağlamak
için, ders verecek öğretim üyeleri ve diğer koordinatörlti.klerle temas halindedir.

üçüNcü BöLüM

Seçmeli Derslerin Açrlmasr, Kayrt, Devam Durumu ve Değerlendirme
Seçmeli derslerin açılmasr
MADDE 7- (1) Dekanhk, Fakültenin eğitim programında yer alacak seçmeli dersler için
öğretim üyesi veya görevlilerine ders daveti duyurusu yapar. Öğretim üyeteri. Dekantığın daveti
üzerine seçmeli ders tekliflerini, bireysel olarak ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından
oluşturulan formu kullanarak; dersin adı, dersin amacı, hedefleri ve öğrenim çıktıları, çalışma
planı, ölçme değerlendirme tasarıml, kontenjanı, varsa ön koşullaıını belirleyerek Seçmeli
Dersler Koordinatörlüğiine bildirir.
(2) Koordinatörlük, açılmasına karar verdiği derslerle ilgİlİ önerileri; tıp eğitiminde
ve/veya hekimlik yaşamında kişisel gelişime katkısı yönünden değerlendirerek uygun görülen
dersleri, Eğitim Komisyonuna sunar.

(3) Eğitim Komisyonu, dönem sonunda gelecek eğitim yılı için

programa
konulacak/çıkartılacak dersleri değerlendirir. Eğitim Komisyonu taıafından onaylanan dersler,
seçmeli dersler havuzuna ahnır. Uygulanmak iizere havuza kabul edilen her ders için bir ders
kodu verilir. Her yarıyıl için harıızda yer alan seçmeli derslerden hangilerine o dönem eğitim
programında yer verileceği önerisi, Fakülte Kuruluna sunulur.
(4) Faktiltenin o dönem eğitim programında yer alacak seçmeli dersler, Fakülte Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(5) seçmeli dersler, çekirdek eğitim pıogramında yer alan konularda olabileceği gibi
akademik vİ sosyal alanda öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek diğer alanlarda da
planlanabilir. Her bir ders 1 (bir) yarıyıl içerisinde tamamlanacaktır. Bir yarıyılda
tamamlanamayacak çalışmalar için devam eden dersler planlanabilir.
(6) Eğitim Programrnda, 16 hafta ve haftanın belirli bir gününde yürütülecek 3'er ders
saatlik faalİyetlere yer verilecektir. Fakülte Kurulu kararr ile Eğitim Komisyonu tarafından

belirlenen dönemde açılmasına karar verilen seçmeli derslere, Dönem I ve Dönem II öğrencileri
birlikte katılacaklardır. ilgili dönemlerin eğitim programında yer alan dersler bir yarıyıl içinde 16
hafta olarak planlanr. Bu 16 haftarun 14 haftası ders, l haftası vize srnavl. 1 haftası da final
stnau ve bütiinleme olarak uygulanır. Ders ile ilgili aktivitelerin zzıman planında haftalara eŞit
olarak paylaştırılmasl önemlidir. Bu dağılım ders programlnda ayrıntılı olarak gösterilir.

Ders seçimi ve kayıt
MADDE 8- (1) Seçmeli derslerin seçim ve kayıt kriterleri şunlardır;
a) Her yarıyıl için öğrencilerin kayıt olabileceği dersler ilan edilir. Eğitim döneminin
başında Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından tüm öğrencilerİn katılımı ile bİr tanıtım
toplantısı düzenlenir.
b) Öğrenciler derslerine intemette yer alan seçmeli dersler kayıt sistemi üzerinden seÇerek
kaydolurlar.
c) Her bir dersin kontenjanı dolduğunda, o ders seçilemez duruma gelir. oğrencinin
,.ç..k irt"digi dersin kontenjanı doiduysa; kayıt haftası sonuna kadar kontenjanr bulunan
derslerden yenlden ders seçimi yapması gerekir. Kayıt haftası sonrasında halen ders seçememiş
öğrenciterin ders seçimleri, kontenjanı açık olan dersler arasından öğrenci işleri tarafindan
yapılır.
sonraki ilk hafta
ç) Öğrenciler, o dönem için kaydoldukları dersleri kayıt haftasından
dönemde ders
eden
tuştu öğrenci ile değiştirebilir ancak bu haftayı takip
içerisinde
değişikliği yapılmaz.

ii.

d) Seçmeli derse katılacak öğrencilerin listesi, o dersin sorumlu öğretim üyesine bildirilir.

e) Öğrencilerin, toplamda iki adet alacağı her seçmeli ders için atfedilen kredi 2 (iki) ve
AKTS 3 (üç) olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin devam durumu

MADDE 9-

(1) Seçmeli derslere devam durumu ve değerlendirme kriterleri şunlardır;

a) Öğrenciler katılmış olduklan seçmeli dersin programında yer alan çalışma

ve
yükümlüdür.
etkinliklere katılmak ve katkıda bulunmakla
b) Programda tanımlanan derslerin süre olarak %3O'undan fazlasına katılmayan öğrenciler
başarısız sayılır; o dersin vize, final ve büttinleme sınavlarrna katılamaz ve ilgili yarıyıla ait
seçmeli ders çalrşmasınr tekar etmeleri gerekir. Ögrencilerin devamı derslerin yürütücüsü
öğretim üyeleri tarafından takip edilir.
c) Öğrencilerin devam durumunun ve seçmeli derste tarif edilen yükümlülüklerini Yerine
getirip getirmediğinin takibi ders sorumlusu öğretim elemanın yükiimlülüğtindedir.

Öğrencilerin değerlendirilmesi
MADDE 10- (l) Seçmeli derslerde değerlendirme kiterleri şunlardır;
a) Ölçme ve değerlendirme koşulları, dersin özelliklerine bağlı olarak değiŞkenlik
gtistere'bilir. Her seçmeli ders için bu plaı ders tanrtım böliimünde yer ahr. Oğrenciler, seçmeli
dersin özelliklerine göre düzenlenen ve duyurulan ölçme ve değerlendirme planına göre
değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 üzerinden yapıhr.
b) Açıtan seçmili derslerde geçme notu, Fakültede uygulanan geçme puanl ile aynıdır.
Dersin öğietim üyesi başarı notunun hesaplanmasına esas olacak ölçme-değerlendirme
kriterlerini ve başarı notuna katkısını, dersle ilgili tanıtlm başlığı altında ilan eder.
c) İıgili yarıylhn sonunda ölçme ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasını takiben
sorumlu öğretim üyesi tarafindan notlar dulı_ırulmak üzere öğrenci işlerine iletilir.
kalırlar. Her ders
ç) Başarısız not alan ancak yeterli devamı olan öğrenciler, bütiinlemeye

için biİİtinleme sürecinin nasll yürütüleceği, dersin yürütücüsü tarafindan belirlenir ve duyurulur.
Aer ders için bir bütünleme hakkı bulunmaktadır. Belirlenen siire içerisinde yiikümlülüğünü
yerine getİrmeyen öğrencilere yeni bir hak tarunmaz ve başansız olarak değerlendirilirler.
b.ru-r], olaİak dİgerlendirilen öğrenciler, bütünlemelere katılamaz ve seçmeli ders
yükümlülüklerini tekarlar.
d) Bütünlemede başarısız olan veya devamsrzlık nedeniyle başarıslz olan öğrenciler dersin
sorumlu öğretim üyesinin uygun gördüğü bir çalışma (ödev, proje, araştırma, poster, makale vb)
yapmak vi geçer not almakla yfüümlüdür. Öğrenciler mezun olana kadar bu yiikümlülüğü

-

yerine getirmek durumundadır.
Yutuy geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı yıhn ders hükümlerine tabidir,

"j

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program Değerlendirme ve Raporlama
Programın değerlendirilmesi ve yarıyıl sonuç raporu
MAbDE 11_ (1) Eğitim faaliyetlerinin sonuçlanmasıni takiben, her eğitim yılını
değerlendirmek tizere,'egitime katllan ttiın öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafindan seçmeli
dersler öğrenciiöğretim üyesi geribildirim anketi doldurulur,
(2i tıer yarıyıl için, takip eden yarıyıl içerisinde Seçmeli Deısler Koordinatörlüğü
tarafından geriuiıoiİim anketleri ve eğitim dönemindeki seçmeli dels faaliyetleri değerlendiriliP,
yarıyıl sonu Değerlendirme
y"ni y,ı için'.unulacak önerilerle birlikte hazırlanan seçmeli Dersler
Raporu, Eğitim Komisyonuna sunulur.

BEŞiNCi söü-ijN,ı
son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hiiküm bulunmayan hallerde, Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükiirnleri. Üniversite
yönetim Kurulu ve Senato Kararları ile Fakülte Yönetim ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi

Senatosu tarafından kabul edildiği

tarihte yüriirlüğe girer.

Yürütme

MADDE

14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

