BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
ORTAK SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde yer alan
fakülte, yüksekokul ve konservatuvar programlarında okutulması planlanan ve Ortak Seçmeli Ders
havuzundan açılacak derslere ve ders sorumlularına ilişkin uyulması gereken usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 — (1) Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde
yer alan fakülte, yüksekokul ve konservatuvar programlarında ortak seçmeli derslerinde uygulanacak
usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 04.11.1984 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14.
Maddesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fakülte,
Yüksekokul, Konservatuvar,
b) Fakülte: İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fakülteleri,
c) Konservatuvar: İstiklal Yerleşkesinde bulunan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı,
ç) Koordinatör: Ortak Seçmeli Derslerin işleyişi ile ilgili süreç içerisinde koordinasyonu
sağlayan öğretim elemanını,
d)Ortak Seçmeli Dersler (OSD): Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve
çeşitlilikte, tarım, hayvancılık, din, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre,
bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, ekonomi, eğitim, psikoloji,
girişimcilik, hukuk, mühendislik, değerler eğitimi gibi kişisel gelişime katkı sağlayacak çeşitli konuların
yer aldığı OSD kodu ile açılmış dersleri,
e) Ortak Seçmeli Dersler Havuzu (OSD Havuzu): OSD kodlu ders olarak okutulmak üzere
üniversite öğretim elemanlarının OSDK’ya gönderdikleri ders teklifleri ile oluşturulan havuzu,
f) Ortak Seçmeli Dersler Kurulu (OSDK): Eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının
başkanlığında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fakülte,
Yüksekokul, Konservatuvar, Eğitim-Öğretim Komisyonu temsilcileri ve Koordinatörü,
g) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ı) Yönetmelik: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğini,
i) Yüksekokul: İstiklal Yerleşkesinde bulunan Yüksekokulları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlük, OSD Açma, Kayıt, İşleyiş ve Uygulamalar
Koordinatörün görevlendirilmesi
MADDE 5- (1) Rektör, üniversitenin öğretim elemanları arasından bir koordinatörü üç yıl
süreyle görevlendirir. Süresi biten koordinatör tekrar atanabilir. Koordinatörün resmi işlemleri ve
yazışmaları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yürütülür.

OSD açma, kayıt ve işleyiş
MADDE 6- (1) OSD kodlu derslerle ilgili iş ve işlemler; koordinatörlük, fakülte, yüksekokul,
konservatuvar yönetimleri, öğrenci işleri daire başkanlığı ve ilgili diğer birimlerce işbirliği içinde
yürütülür.
OSD havuzu oluşturulması ve okutulacak derslerin tespiti
MADDE 7- (1) Birimler tarafından OSD Havuzuna yeni ders önerileri ve sorumluları her yıl
Mayıs ayı ilk haftası içerisinde bölüm/anabilim dalı akademik kurulu kararları ve birim yönetim kurulu
kararı ile OSDK’ya bildirilir. OSDK tarafından birimlerden gelen ders önerileri değerlendirilerek, ilgili
yarıyıllarda hangi derslerin açılacağı, bu derslerin sorumluları ve açılacak olan derslerin uzaktan öğretim
ya da örgün öğretim yoluyla verilmesi belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onay için
Senatoya sunulur. Çıkan karar birim öğretim planlarına yansıtılmak üzere birimlere gönderilir.
(2) Birimler, öğrencisi olan programları için OSD Havuzuna ikinci sınıf güz/bahar yarıyılları
için en az ikişer olmak üzere dört adet seçmeli ders olacak şekilde OSD kodlu seçmeli dersleri ve öğrenci
kontenjan sayılarını önerirler.
(3) OSD havuzuna teklif edilen dersin, standart ders bilgi paketi formatında; sorumlusu, dersin
adı, hangi yarıyılda okutulacağı, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar,
materyaller, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması,
teorik/uygulamalı ders bilgileri hazırlanır. Ders bilgi paketleri, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı
yazılır.
(4) OSD havuzundaki bir dersin sorumlusunun değişmesi nedeniyle, şayet yeni bir dersin bilgi
paketi OSDK’ya önerilmemiş veya önerildiği halde kabul edilmemiş ise mevcut dersin bilgi paketinde
yer alan bilgileri geçerlidir.
(5) Birimlerde öğrencisi olan programlar, OSD havuzuna teklif ettikleri/edecekleri OSD kodlu
her ders için bir öğretim elemanı görevlendirmek zorundadır.
(6) Birimlerde okutulan zorunlu ve seçmeli dersler, aynı isim ve aynı içerik ile OSD havuzuna
önerilemez.
(7) OSD havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise uygulanacak süreç,
yeni bir ders önerisinde olduğu gibidir.
(8) Öğrenciler öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul/konservatuvarın açtığı OSD seçemezler.
(9) OSD havuzu, üniversite normal öğretim (N.Ö.) ve ikinci öğretim (İ.Ö.) programları için ayrı
ayrı oluşturulur ve yürütülür. İ.Ö. programlarına devam den öğrenciler birinci öğretim OSD havuzundan
ders seçebilirler ancak birinci öğretim programlarına devam eden öğrenciler İ.Ö. OSD havuzundan ders
seçemezler.
OSD kayıt ve işleyiş;
MADDE 8- (1) OSD’ler ikinci sınıf güz ve ikinci sınıf bahar yarıyılında olmak üzere birimlerin
öğretim planlarında yer alır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için belirtilen her yarıyılda 1 (bir) ve toplam
2 (iki) OSD kodlu dersi alıp başarılı olmaları zorunludur.
(2) OSD kodlu dersler her yarıyıl için üniversite akademik takviminde belirlenen ders kayıt
tarihinden önce Üniversite web sayfasında ilan edilir. Öğrenciler, ders kayıt döneminde öğrenci bilgi
sisteminde yer alan OSD kodlu ders listesinden, ilgi ve yeteneklerine göre bir dersi seçerek OSD ders
kaydını yaparlar. Akademik Takvimde belirtilen ekle-sil haftasında ders seçimi değişikliği yapabilirler.
(3) Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan OSD kodlu bir dersin açılabilmesi için N.Ö. programları
için en az 20, İ.Ö. programları için en az 40 öğrenci tarafından seçilmesi zorunludur
(4) Yeterli sayıda tercih edilmediğinden açılmayan OSD kodlu derslere kayıt yaptırmış olan
öğrenciler, ekle-sil haftasında okutulacak OSD kodlu diğer dersleri tercih ederler.
(5) Dersliklerin kapasitesi dikkate alınarak ve OSDK kararı ile OSD kodlu derslere ilişkin üst
sayı sınırı belirlenebilir. Ayrıca uygulamalı derslerin daha verimli yapılabilmesi için öğretim elemanının
talebi ve OSDK kararı ile kontenjan alt sınırı değiştirilebilir.
(6) OSD kodlu dersler, içeriğine göre teorik veya uygulamalı ders olarak okutulabilir.
(7) Öğrenciler, OSD kodlu bir dersten başarısız olmaları veya başarısız olunan dersin
açılmaması durumunda yerine başka bir OSD kodlu ders alabilirler.

Açılacak OSD ilgili uygulamalar
MADDE 9- (1) OSD kodlu derslerin her biri 2 saat/kredi ve 3 AKTS dir. Bu derslere dair gerekli
bilgiler Üniversite web sayfasında yer alır.
(2) OSD dersi açılması kesinleşen birimlerde OSD kodlu dersler Çarşamba günleri N.Ö.
öğrencileri için saat 13:30-15:30 ‘da, İ.Ö. öğrenciler için 17:00-19:00 saatlerinde yapılacaktır. Ayrıca
ilgili derslerin sınavları derslerin yapıldığı gün, saat ve yerde gerçekleştirilecektir.
(3) Çarşamba günü öğleden sonra OSD dersleri haricinde ders konulmayacaktır.
(4) OSD kodlu seçmeli dersler başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu dersler 30 AKTS
kredisine dahil değildir.
(5) OSD kodlu seçmeli derslere devam, sınav ve başarı (vb.) değerlendirmesinde
Üniversitemizin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(6) Öğretim elemanları İ.Ö. olan programlarında, her bir dönem için en fazla 2 (iki) adet OSD
kodlu ders açabilir.
(7) Yatay geçiş, dikey geçiş, erasmus, farabi, özel öğrenci ve benzeri durumlarda önceki
öğreniminin tanınması kapsamındaki öğrenciler geldikleri üniversitede OSD almış iseler bile
Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesine istinaden intibak işlemi
uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali hükümler
MADDE 10- (1) Normal öğretim programlarındaki (N.Ö.) OSD kodlu dersi yürüten öğretim
elemanının ders ücreti, dersin açıldığı birim tarafından ödenir.
(2) İkinci öğretim programlarında okutulacak OSD kodlu dersler, İ.Ö. programlarının 3. ve 4.
yarıyıllarında öğrencisi bulunan birimlerce açılır. Öğretim elemanına İ.Ö. ders ücretleri, söz konusu
birim bütçesinden ödenir.
Uygulama
MADDE 11-Değişik: (MAKÜ-15/09/2020-406/3)
(1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrası kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı yapmış
olduğu ortak seçmeli dersler için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler
Yönergesinin hükümleri uygulanır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi Üniversitemize kayıtlı
öğrenciler eski müfredatlarına tabidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda Yüksek Öğretim Kurumu
Kararları, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri ve Senato Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
10/03/2020
382/6
Yönergede Değişiklik Yapılan Yönergelerin Senato Kararlarının
1.

Tarihi
15/09/2020

Sayısı
406/3

