
SINOP ÜNİVERSİTESİ  
SENATO KARARLARI 

OTURUM SAYISI KARAR SAYISI OTURUM TARİHİ  
05/03/2020 07 	 2020/30-46 

KARAR NO:2020/44 — Üniversitemiz Senatosunun 25/08/2016 tarihli ve 2016/98 sayılı  
Kararı  ile kabul edilen "Ortak Seçmeli Ders Uygulama Esasları" nın birinci paragrafında yer alan 

Oniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri cümlesinin, "...Oniversitemizde görev yapan ders 
veren öğretim elemanları..." şeklinde değiştirilmesi konusu görüşüldü. 

Yapı lan değerlendirme sonucunda; 
Oniversitemiz Senatosunun 25/08/2016 tarihli ve 2016/98 sayılı  Kararı  ile kabul edilen "Ortak 

Seçmeli Ders Uygulama Esaslarrnın birinci paragrafı nda yer alan "... Üniversitemizde görev 
yapan öğretim üyeleri..." cümlesinin, "...Oniversitemizde görev yapan ders veren öğretim 
elemanları ..." şeklinde değiştirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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ORTAK SEÇMELI DERS UYGULAMA ESASLARI 

Ortak seçmeli dersler Oniversitemiz Birimlerindeki öğrencilerin daha aktif ve girişken olmalarına katkı  sağlamak, öğrencilerimizin farklı  

alanlarda temayüz etmiş  öğretim elemanlannın birikimlerinden daha verimli istifade etmelerine ve kendilerine yakın buldukları  alanlarla ilgili temel, 

yararlı  bilgilere ulaşmalarına imkan tanımak maksadıyla lİniversitemizde görev yapan ders veren öğretim elemanları  ve doktor araştırma görevlileri 

tarafından her yanyıl için bir ders ile sınırlı  olarak açılan seçmeli derslerdir. Ortak seçmeli dersler aşağıdaki esaslara göre uygulanır. 

Ortak seçmeli dersleri sadece lisans öğrencileri (Boyabat İİBF öğrencileri hariç) alabilecektir. 

Ortak seçmeli derslerden teorik olanlar 3 AKTS (3 O 3 ders saati); uygulamalı  olanlar 3 AKTS (2 1 3 ders saati) olarak uygulanacaktır. 

Ortak seçmeli dersin açılabilmesi için teorik derslerde en az 40, uygulamalı  derslerde en az 20 öğrencinin derse kayıtlanınası  gerekmektedir. 

Teorik seçmeli dersler için kontenjan üst sınırı  100, uygulamalı  seçmeli dersler için ise kontenjan üst sınırı  50'dir. 

Ortak seçmeli derslere ilişkin ders, sınav ve diğer uygulamalar Fen — Edebiyat Fakültesi ve ilahiyat Fakültesi Hizmet Binalarında 

sürdürülecektir. 

Ortak seçmeli dersler Perşembe günleri 1300  — 1600  saatleri arasında yapılacaktrt. 

Öğrenciler ilgili yanyı lda sadece bir ortak seçmeli derse kayıtlanabilecektir. 

Seçilen ortak seçmeli dersin kredisi öğrencinin dönemlik kredi sınırlamasında toplam hediye dahil edilecektir. 

öğrenciler ortak seçmeli ders aldığı  dönemde müfredatinda yer alan aynı  AKTS lcredisine sahip bir seçmeli dersi almayabilirler. Bu durumda 

alınarak başarılı  olunan ortak seçmeli dersin kredisi ve basan nota öğrencinin müftedatmdaki seçmeli ders yükümlülüğü yerine sayılacaktır. 

Öğrencilerin alarak başarısız oldukları  ortak seçmeli ders için sonraki dönemde dersi tekrar alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu 

durumda ortak seçmeli ders alınan dönemde almmayan müfredat seçmeli dersi alınmak zorundadır. 

Öğrencilerin ortak seçmeli derse kayıtlanabilmesi için ilgili yanyılda müfredatında seçmeli ders bulunması  gerekmektedir. Ancak ders 

saydırma başvurusunda bulunmayacak öğrenciler ilgili yanyılda müftedatında seçmeli ders bulunmasa dahi ortak seçmeli derse 

kayftlanabilirler. 

Ortak seçmeli derslere ilişkin sınavlar önlisans-Lisans Akademik Talcviminde ilgili smav dönemi için belirlenen tarihler arasında, ilk smav 

haftasında ve ders saatinde gerçekleştirilecektir. 

I) Boyabat İİBF öğrencileri Faktilteleri bünyesinde açılacak ortak seçmeli dersleri yukarıdaki esaslar kapsamında alabileceklerdir. 
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