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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  

SEÇMELİ DERSLER YÖNERGESİ 

03/09/2019 Tarih 16-03 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

Amaç ve Dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

öğrencilerinin bireysel ilgi ve beklentilerine cevap vermek, kişisel, akademik ve profesyonel 

gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki birikimlerini daha etkin kullanabilir hale getirmek için 

seçmeli derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönerge, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim- 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin; seçmeli dersler 

ile aşağıdaki öğrenim hedeflerinden en az bir tanesine ulaşması beklenir. 

(a) Bireysel farkındalığı artırmak 

(b) Kişisel gelişimi desteklemek 

(c) İletişim becerilerini artırmak 

(ç) Etkin sunum yapma bilgi ve becerisi kazandırmak 

(d) Branşında teknoloji kullanımı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak 

(e) Araştırma ve proje yapma konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak 

(f) Patent geliştirme süreçleri hakkında bilgi kazandırmak 

(g) Yeni hobilerin gelişimine katkı sağlamak 

(ğ) Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak 

(h) Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek 

 
Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen, 

a) Birim: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları 

ve meslek yüksekokullarını, 

b) İlgili Kurullar: Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik olarak 

incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul 

kurullarını, 

c) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu’nu, 

ç) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, 

d) Seçmeli Dersler: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, 

sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, 

bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, ekonomi, eğitim, 

psikoloji, girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve gelişime değer katan her 

türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı derslerdir. 

 
Seçmeli Derslerin Koordinasyonu ve Derslerin Onayı 

MADDE 4 – (1) Seçmeli Dersler Koordinasyonu, Eğitim Komisyonu tarafından 

yürütülür. 
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(2) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ilgili kurullarında belirlenen 

seçmeli dersler Eğitim Komisyonuna önerilir. 

(3) Önerilen dersler Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilerek, dersin içerik ve 

format yönünden uygun olup olmadığına karar verilir. 

(4) Eğitim Komisyonu onayı ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler 

üniversite seçmeli ders havuzuna eklenir. 

(5) Seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise 

uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür. 

(6) Eğitim Komisyonu, her eğitim – öğretim yılı için belirlenen seçmeli derslerin 

birimler aracılığı ile öğrencilere duyurulmasını sağlar. 

 
Açılacak Üniversite Seçmeli Derslerin Özellikleri 

MADDE 5 – (1) Seçmeli dersler, haftada en az iki ders saati olmak üzere en az 2 (iki) 

AKTS değerindedir. 

(2) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından standart ders 

bilgi paketi formatında hazırlanmalıdır. Ders bilgi paketinde önerilen dersin adı, verilebileceği 

yarıyıl, dersin varsa ön koşulu, dersin verilme şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste 

kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve 

AKTS hesaplaması bilgileri bulunmalıdır. 

 
Seçmeli Dersler Programı, Yürütülme Usul ve Esasları 

MADDE 6 – (1) Seçmeli dersler birimlerce müfredatlarına uygun şekilde düzenlenerek 

uygulanır. 

(2) Öğrencinin bir seçmeli derse kayıt yaptırabilmesi için o dersin varsa ön şartlarının 

karşılanması zorunludur. 

(3) Seçmeli dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ve ihtiyaç halinde kontenjan 

sınırı Birim Kurulu tarafından belirlenir. 

 
Sınav Biçimi Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçütü 

MADDE 7 – (1) Seçmeli derslerin devam durumu ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınav 

notlarının geçme notu birimlerin ilgili mevzuatına göre düzenlenir ve yürütülür. 

 
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge kapsamında açıklanmayan konularda, ilgili YÖK, Kütahya 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunun kararları geçerlidir. 

 
Yürütme ve Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Bu Yönerge hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörü yürütür. 


