BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA ESASLARI
Amaç
MADDE 1 - (1)Bu Esasların amacı, Bingöl Üniversitesi tarafından oluşturulan Ortak
Seçmeli Dersler havuzunun uygulama ilkelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1)Bu Esaslar, Bingöl Üniversitesi tarafından oluşturulan Ortak Seçmeli
Dersler Havuzunda yer alacak derslerin özelliklerini, derslere kayıt koşullarını ve derslerin
değerlendirme ilkelerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1)Bu Esaslar, Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1)Bu Esaslarda geçen;
a) Ortak Seçmeli Ders (OSD): Bingöl Üniversitesi öğretim elemanları tarafından önerilen,
ilgili kurullar ve Senato tarafından kabul edilen 2 kredilik (2 AKTS) seçmeli dersi,
b) Ortak Seçmeli Dersler Havuzu: İlgili kurullar ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli ders
olarak kabul edilmiş olan derslerin tümünü,
c) Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü: Bingöl Üniversitesi akademik birimleri tarafından
ortak seçmeli derslerin düzenlemesi ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş olan öğretim
elemanlarından oluşan (eğitim) komisyonunu,
ifade eder.
Ortak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi
MADDE 5 - (1) OSD havuzunda yer alacak derslerde şu özellikler aranır:
a) OSD; topluma hizmet uygulamaları, sosyal, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık
aktiviteleri, çevre duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, tarih kültürünü geliştirme,
iletişim becerileri, yabancı dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır.
b) OSD; özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinler arası çalışmalara uygun
olan ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından seçilmelidir.
Ortak Seçmeli Derslerin Açılması
MADDE 6 – (1)OSD’lerin açılması:
a) OSD’ler, bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulmak
koşuluyla öğretim elemanlarının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile açılır.
Bu derslerden güz ve bahar yarıyılları için üniversite bünyesinde OSD havuzu oluşturulur.
b) Lisans programı uygulayan öğretim programlarının III., IV. ve ilerleyen yarıyıllarında; ön
lisans programlarının ise III. ve IV. yarıyıllarında zorunlu olarak, OSD201 ve OSD202 gibi
kodlarla yer alır.
c) Bir öğretim yılında açılacak olan dersler en geç Temmuz ayının sonuna kadar ilgili
kurulların kararlarıyla Rektörlüğe bildirilir.

ç) Derslere kabul edilecek öğrenci sayıları için üst ve alt (en az 10 öğrenci) sınırlar, dersi
verecek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ders kayıtlarında bu sayının aşılmasına izin
verilmez. Dersi alan öğrenci sayısının yüksek olması durumunda, ilgili bölüm ve fakülte
yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. İkinci öğretim öğrencileri için ayrı
gruplar açılır.
d) OSD kapsamında bir öğretim elemanı, bir öğretim yılında en fazla 2 ders açabilir.
Ortak Seçmeli Derslere Kayıt
MADDE 7 - (1) OSD’lere Kayıt aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Lisans programlarının ikinci veya üçüncü sınıf öğrencileri tarafından OSD havuzundan
Güz ve Bahar yarıyıllarında birer ders seçilir.
b) Öğrenciler internet ortamında ders içeriklerini inceleyerek OSD kayıtlarını yaparlar.
Kayıtlar öğrenci danışmanlarınca onaylanır. Ders ekleme çıkarma döneminde danışman onayı
ile değişiklik yapılabilir.
Ortak Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması
MADDE 8 – (1) OSD’lerin değerlendirilmesi Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda verilen
notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları OSD’yi tekrarlamak zorunda değildir; ancak başarısız
olunan ders yerine başka bir OSD alınabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 - (1) Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda Bingöl Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 10 - (1) İlçelerde bulunan Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerinin OSD’lere
katılması için gerekli düzenlemeler OSD koordinatörlüğü ve fakültelerin/yüksekokulların
işbirliği ile yapılır.
MADDE 11 - (1) OSD ler için ayrı ara sınav ve dönem sonu sınav programları
düzenlenmez. Dersi öneren birimin sınav programları içerisinde OSD sınavlarına da yer
verilir. Çakışmaları önlemek amacıyla OSD’lerin tümü için OSD koordinatörlüğü tarafından
tarih ve saat belirlenerek ilgili birimlere bildirilir.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Esaslar, Bingöl Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Esasların hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

