DERS KOORDİNATÖRLERİ İÇİN BOLOGNA İŞLEMLERİ YARDIM DOKÜMANI
1. GENEL BİLGİLER
Yükseköğretim Kurulu tarafından koordine edilen ve üniversitelerin zorunlu olarak tamamlaması gereken
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, Ders
Bologna Tanımlarının (ders bilgi formları) sisteme giriş aşamaları anlatılmıştır.
2. DERS BOLOGNA TANIMLARI
Genel İşlemler Menüsünde Ders Bologna Tanımları seçeneğine tıkladığınızda aşağıdakine benzer bir
pencere açılmaktadır.

Bölüm Başkanı tarafından Koordinatörü olarak yetkilendirildiğiniz dersler bu alanda listelenecektir. Listede
ilgili ders seçildikten sonra dersin Bologna tanımları Türkçe-İngilizce olarak girilebilmektedir.

Veri girişi yaptığınız alanlar için Bologna Görünüm seçeneğinden ön izleme yapabilir ve Bilgi Paketindeki
görüntüsünü takip edebilirsiniz.
a. Öğrenme Çıktıları: Dersin öğrenme çıktıları Türkçe ve İngilizce olarak tek tek girilmelidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları giriş ekranı aşağıdaki gibidir.

b. Ders Akışı: Haftalık ders akış çizelgesi ise ders akışı seçeneğine tıklayarak girilebilmektedir.

Hafta no parametresine sadece rakam girilmelidir. Hafta no bölümü 15 haftayı geçmemelidir. Konular
bölümüne her hafta işlenecek konu girilmelidir. 7. ya da 8. haftaya ‘Arasınav’ girilmelidir. Aynı ekranın
karşısına İngilizce içerik de girilmesi gerekmektedir.

c. Dersin Kaynakları Giriş Ekranı
Aşağıdaki ekranda, dersi anlatan öğretim elemanı dersin kaynaklarını Türkçe ve İngilizce olarak
girilebilmektedir.

d. Dersin Program Çıktısına Katkısı: Katkı düzeylerine göre puanlama yapılarak matris çıktısı
yapılabilmektedir. Kutucuklara ilgili numara verilerek kaydet butonuna basılır.

e. Dersin Yetkilileri: Dersin yetkileri yetki tipi ve unvanı seçilerek girilmelidir.

3. BOLOGNA BİLGİLERİ KOPYALAMA
Koordinatörü olduğunuz dersler arasında Bologna Bilgileri kopyalama işlemi yapabilirsiniz.

Bu işlem için öncelikle içerik bilgilerini kopyalamak istediğiniz dersi seçmeli ve ardından “Seçilen Dersin
Bologna Bilgilerini Kopyala” butonuna tıklamalısınız. Daha sonra hedef müfredat dersi seçip Kopyala
butonuna tıkladığınızda işleminiz tamamlanacaktır.
4. 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.
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