DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; üniversite seçmeli derslerinin (ÜSD) uygulama
ilkelerini düzenlemektir. Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi fakülte, yüksekokullar ve
meslek yüksekokulları tarafından açılan üniversite seçmeli dersleri ve uygulama esaslarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen,
a) Birim:
b) İlgili Kurullar: Üniversite seçmeli dersleri olarak önerilen dersleri akademik olarak
incelemek ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul
kurullarını ifade eder.
c) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nu,
d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi’ni,
e) Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD): 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.
f) Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu: Üniversite seçmeli derslerinin düzenlenmesi ve
eşgüdümünü sağlamak amacıyla Rektörlük tarafından görevlendirilmiş biri başkan olmak
üzere en az 5 akademik ve idari personelden oluşan kuruldur.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Açma, Ders Değerlendirme ve Ders Tekrarlanma İlkeleri
Madde 4- (1) Bölüm/Programlar, biri güz diğeri bahar dönemlerinde olmak üzere
mevcut müfredatlarında yer alan seçmeli ders gruplarından birini ÜSD için tanımlar.
Madde 5- (1) a) ÜSD gruplarında yer alacak dersler, ilgili öğretim elemanının teklifi,
bölüm başkanlığı ve ilgili birim kurul kararı, Üniversite Seçmeli Ders Kurulunun uygun görüşü
ve Senatonun onayıyla açılır.
b) Bir öğretim elemanı kendi bölümünün öğretim programında yer almayan bir dersi de
ÜSD olarak önerebilir.

c) ÜSD statüsündeki seçmeli dersler, 3 yerel kredi ve 4 AKTS iş yüküne sahiptir.
d) Seçilen ÜSD, öğrencinin müfredatında yer alan hiçbir zorunlu ders yerine saydırılamaz.
Öğrencinin müfredatında zorunlu olarak bulunan bir derse, ÜSD içerisinde yer alması
ve intibak esasları çerçevesinde içerik benzerliği olması durumunda kayıt yapılamaz.
e) ÜSD’ler, Senato tarafından belirlenen aynı gün ve saatte yapılır.
f) Bölüm seçmeli dersleri ayrıca ÜSD listesinde de yer alabilir. Bölüm seçmeli dersleri
ÜSD olarak okutulacaksa bölüm dışı kontenjanı belirlenir ve bu dersler mutlaka
ÜSD’lerin yapılacağı gün ve saatlerde yapılır.
g) Müfredatı ÜSD’ye uygun olmayan veya bölümlerinde/programlarında ÜSD
belirlenmeyen öğrenciler, harf başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılmamak
şartıyla ÜSD seçebilir.
h) ÜSD, dersi açan birimin sağlayacağı derslik, salon veya diğer fiziki alanlarda verilebilir.
Görevlendirmeler ilgili akademik birimlerce yapılır, ücretlendirmeler de
görevlendirmeyi yapan birim tarafından düzenlenir ve ödenir. Dersin idari sorumluluğu
ilgili birimdedir.
i) Derslere kabul edilecek öğrenci sayısı en az 10'dur ve kontenjan üst sınırı öğretim
elemanı tarafından belirlenir. Gerekli durumda ilgili bölüm/program teklifi ve birim
yönetim kurullarının kararıyla şubeler oluşturulabilir. Aynı dersi birden fazla öğretim
elemanının açması durumunda birim kurulunca bir öğretim elemanı ders koordinatörü
olarak atanır. Ders koordinatörü, dersi veren öğretim elemanlarıyla birlikte ortak ders
içeriği belirler ve sınav sorularının hazırlanmasını organize eder.
Üniversite Seçmeli Derslere Kayıt, Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması
MADDE 6 – (1) ÜSD’lere kayıt, derslerin değerlendirilmesi ve tekrarlanması
Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE 7 – (1) Bu yönergede belirtilmeyen konularda Dumlupınar Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 8 - (1) ÜSD’leri ile ilgili düzenlemeler Üniversite Seçmeli Dersler Kurulu ve
fakültelerin/yüksekokulların/ meslek yüksekokullarının işbirliği ile yapılır.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

