BÜTÜN ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

9 Nisan 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin
bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yeni Yönetmeliğin tam metni Ankara Üniversitesi
web sitesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer almaktadır.
Yönetmelikte yapılan değişiklikleri “ http://oidb.ankara.edu.tr/ “ adresinden
inceleyebilirsiniz.
Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından ders başarı değerlendirme sisteminde
değişiklik yapılmıştır. Arasınav ağırlığı %30, final sınavı ağırlığı %80 olacaktır. Bu
duruma göre 90-100 arası notların harf motu karşılığı A, 100 üzeri notların harf notu
karşılığı A+ (A Plus) olacaktır. Bir dersten başarılı olabilmek için her iki sınav
sonunda hesaplanan ders başarı notunun en az 60 olması gerekecektir.
Yukarıda sözü edilen değişiklikler henüz resmi gazetede yayınlanmamış olup,
yayınlandığı tarihte gerekli bilgilendirme İlef.ankara.edu.tr adresindeki Fakültemiz
Web Sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca bütünleme sınavları hakkındaki açıklamalar
da ilerleyen günlerde yine Fakültemiz Web Sayfasında yapılacaktır.
Ders seçimleri yapılırken herhangi bir hata olmaması için, öğrencilerin yeni
yönetmelik hükümlerini dikkatlice okumaları ve aşağıdaki uyarıları dikkate almaları
ileriki günlerde muhtemel mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.
Öğrencilerimizin ders seçimlerini hatasız yapabilmesini sağlamak amacıyla her
bölüm için ayrı ayrı ders seçim kontrol çizelgesi hazırlanmış ve Fakültemiz Web
Sayfasında duyurulmuştur. Bu ders seçimi kontrol çizelgesini dikkatli okuyunuz
ve

ders seçimlerini bu çizelgeye göre yapınız.

Dikkat etmeniz gereken diğer

hususlar ise şunlardır:
Bütün öğrenciler için mezuniyet kredisi en az 240 AKTS’dir. Öğrenciler
mezuniyet kriterlerini tamamlayabilmek için, bütün zorunlu derslerini aldıktan sonra
240 AKTS’yi tamamlayabilecek kadar seçmeli ders almalıdırlar. Fakültemiz web
sayfasında da yayınlanmış olan GZT %30 İngilizce, GZT Türkçe, RTS %30
İngilizce, RTS Türkçe ve HİT bölümleri lisans programları incelendiğinde
görülecektir ki öğrencinin her dönem alması gereken seçmeli ders sayısı ve AKTS
değerleri programda açıkça belirtilmiştir. Seçmeli dersler programda belirtildiği
şekliyle alınırsa öğrenci mezuniyet için gerekli 240 AKTS’yi rahatlıkla
tamamlayacaktır. Programda belirtilen seçmeli ders sayıları dışında, ya da programda

belirtilen AKTS değerlerinden farklı seçmeli derslerin seçilmesi durumlarında,
öğrenciler eksik ya da gereğinden çok fazla AKTS kredisi almamaları için
hesaplamalarını iyi yapmalı ve derslerini ona göre seçmelidirler.
Seçmeli dersler 2 ve 4 saat olarak yapılandırılmıştır. 2 saat olan seçmeli dersler
3 AKTS, 4 saat olan seçmeli dersler 4 AKTS’dir.
Atölye derslerinin tamamı 4 saat 4 AKTS olarak yapılandırılmıştır. Bu derslerin
bazıları ders programında 4 saat olarak görünür ve ders programında belirtildiği
saatlerde yapılır. Bazıları ise ders programında 2 saat görünür. Bu derslerin kalan 2
saat uygulaması dersin öğretim elemanının belirleyeceği şekilde ve zamanlarda
yapılır.
Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren diğer bölümlerin “bölüm zorunlusu”
derslerini seçmeli ders olarak alabilirler.
Bütün öğrencilere önemle duyurulur.
	
  

