BÖLÜM BAŞKANLARI İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI
1. GENEL BİLGİLER
Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve üniversiteler tarafından tamamlanması zorunlu olan
Bologna Süreci dâhilindeki Müfredat Revizyonu çalışmaları sonucunda oluşturulan ders bilgi formlarının,
AKTS Bilgi Paketi olarak adlandırılan web sitesi içindeki katalog sistemine girilmesi için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından bu yardım dokümanı hazırlanmıştır. Yardım dokümanı kapsamında, Program
Bologna Tanımları, Program Öğrenme Çıktıları ve Yetkilileri ile Ders Bologna Tanımlarının (ders katalog
formları) sisteme giriş aşamaları anlatılmıştır.
2. SİSTEME GİRİŞ
Yukarıda belirtilen alanlara veri girişi yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi kullanılmalıdır. Bölüm
başkanı ve idari yönetim yetkisine sahip kullanıcılara gerekli kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmıştır. Sisteme
giriş için gerekli kullanıcı adı: Tc Kimlik No, şifre ise TC Kimlik Numarasının ilk 6 rakamıdır.
http://obs.sinop.edu.tr/oibs/
Kullanıcı giriş ekranı aşağıdaki gibidir.

Veri girişi yapılacak alanlar Bologna İşlemleri Menüsü altında listelenmektedir. Bu alanlar:






Program Bologna İçerik Tanımları
Program Bologna Tanımları
Program Öğrenme Çıktıları ve Yetkilileri
Ders Bologna Tanımları
Ders Toplu Öğretim Elemanı Atama

3. PROGRAM BOLOGNA İÇERİK TANIMLARI VERİ GİRİŞİ
Bologna İşlemleri Menüsünde “Program Bologna İçerik Tanımları” kısmından Akademik birim ve
programınızı seçtiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelmektedir. Programınız hakkında kısa bir
tanıtım metnini Türkçe ve İngilizce olarak bu alana yazıp/kopyalayıp kaydetmeniz yeterlidir.

4. PROGRAM BOLOGNA TANIMLARI VERİ GİRİŞİ
Bologna İşlemleri Menüsünde Program Bologna Tanımlarına tıkladığınızda karşınıza aşağıdakine benzer bir
ekran gelmektedir.

Program adının sağındaki düzenleme ikonuna tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılmakta ve Program
Bologna Tanımları altında veri girişi yapılacak alanlar karşınıza çıkmaktadır.

Not: Üniversitemizin bazı programları için bu alanlara eski Bilgi Paketinden veri aktarımı yapılmış
olsa da bu bilgilerin revize edilip güncellenmesi gerekmektedir.
5. PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETKİLİLERİ
Bologna İşlemleri Menüsünde “Program Öğrenme Çıktıları ve Yetkilileri” seçeneğine tıkladığınızda
aşağıdaki gibi bir düzenleme ekranı karşınıza gelmektedir.

Satırın sonundaki ilk ikon ‘düzenleme’, ortadaki ikon ‘ekleme’ ve son ikon ‘silme’ işlemlerini
gerçekleştirmektedir. Programın Öğrenme Çıktılarının eklenme aşamasında her bir çıktı tek tek
eklenmelidir. Öncelikle öğrenme çıktısının sıra numarası, ardından Türkçe öğrenme çıktısı ve son olarak da
İngilizce

öğrenme

çıktısı

girilmelidir.

Program

çıktılarının

10

maddeyi

geçmemesi

uygun

değerlendirilmiştir. Diğer bir husus, Program çıktılarının güncellenmesi işleminin, ders katalog formları
oluşturulmadan tamamlanmasıdır. Aksi takdirde ‘Dersin Program Çıktılarına Katkısı’ matrislerinde kayma
olocağından ders katalog formlarında ilgili kısımların tekrar doldurulması gerekecektir.

Yine aynı kısımdan, Program yetkilileri düzenlenirken yetki tipi olarak Bölüm Başkanı, Bölüm AKTS
Koordinatörü gibi parametreler seçilerek gerekli personel unvanı ile beraber girilmelidir.

6.

DERS TOPLU ÖĞRETİM ELEMANI ATAMA VERİ GİRİŞİ

Ders içeriklerinin (ders katalog formları) hazırlanması, değiştirilmesi ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek
üzere müfredat derslerine, Bölüm Başkanları tarafından ders koordinatörü atanması gerekmektedir. Ders
koordinatörü atamasında, herhangi bir ölçüt veya kısıtlama olmamakla birlikte uygun görüldüğünde, bir
öğretim elemanı birden fazla dersin koordinatörü olarak atanabilmektedir.
Bologna İşlemleri Menüsünden “Ders Toplu Öğretim Elemanı Atama” seçeneğine tıklandığında aşağıdaki
pencere açılmaktadır. Bu pencerede, koordinatör atanacak ders ya da dersler ile öğretim elemanının adı
listeden seçilip, ‘Seçilen Öğretim Elemanını Ata’ seçeneğine tıklandığında işlem tamamlanmaktadır.
Sonrasında bu dersler, Bologna Ders Tanımları girilmek üzere ders koordinatörünün ekranında
listelenmektedir.

7. BOLOGNA BİLGİLERİ KOPYALAMA
Fakültedeki ortak derslerin AKTS bilgileri diğer bölümlerdeki derslerin içerisine kopyalanabilmektedir.
Kaynak müfredat dersleri kopyalanacak dersler, Hedef Müfredat dersleri ise kendinize ait bölümün dersidir.
Kopyalama işlemi için kaynak müfredat derslerinden kopyalanacak ders seçilir. Daha sonra hedef müfredat
derslerinden içeriği boş ders seçilerek alt bölümdeki “Seçilen Kaynak Dersin Bologna Bilgilerini Seçilen
Hedef Derse Kopyala” butonuna tıklandığında ders AKTS bilgileri kopyalanmış olacaktır.

8. BİLGİ PAKETİ WEB ADRESİ
Girilen bilgilere dışarıdan erişmek için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.
http://obs.sinop.edu.tr/oibs/bologna/
Ders katalog formlarının düzenlenmesi aşamasında her türlü soru, sorun ve görüşleriniz için aşağıda kimlik
ve iletişim bilgileri bulunan Başkanlığımız yetkili personeli ile iletişime geçebilirsiniz.
Adı-Soyadı: Miray VAROL
Unvanı: Uzman
E-posta: mvarol@sinop.edu.tr
Telefon: 0 (368) 271 57 57 Dahili: 1604

