SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE DAYALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)
KILAVUZU *
AKTS Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin, eğitim programlarını tamamlamak
veya belli bir süresini geçirmek için, değişim programları çerçevesinde gittikleri ülkelerin eğitim kurumlarında
o zamana kadar almış oldukları derslerin karşılıklı tanınmasını sağlayan bir sistemdir. Eğitim kurumu
tarafından belirlenen öğrenim çıktılarına ulaşabilmek için öğrencinin tamamlaması gereken iş yükü AKTS
Kredisi olarak isimlendirilir ve sayısal bir değer verilir. Öğrenci iş yükü pratik uygulamalar, teorik dersler,
laboratuar çalışmaları, saha çalışmaları, bireysel çalışmalar, teorik ve pratik sınavlar, ödev ve projeler için
harcadığı zamanlar ve seminerlerin hepsini kapsar Bologna Süreci’ne göre bir akademik yıl içinde öğrencinin
alması gereken AKTS kredisi 60 olmak zorundadır. Her bir yarıyıl öğrenci aldığı zorunlu derslerden 30 AKTS
puanı alır. Bir AKTS 30 saatlik öğrenci iş yükünü gösterir.
Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması:
Öğrenci iş yükünün hesaplanmasında öğrencinin öğrenim çıktılarına ulaşmak için teorik ve pratik
derste ve ders dışında geçirdiği zaman esas alınır. Bunun dışında öğrenim hedeflerine ulaşma süresi,
öğrencinin beceri ve yeteneği, öğrenme yöntemleri, ölçme değerlendirme yöntemleri, teorik derslerde edinilen
bilgiler, pratik-uygulamalı derslerde edinilen bilgiler ve kazanılan beceriler de önemlidir. Öğrenim çıktılarına
ulaşmak için çok fazla araştırma gereken bir dersin, haftalık ders saati az olsa bile AKTS puanı yüksek
olabilir.
AKTS iş yükünün belirlenmesi için her bir Anabilim Dalı veya bölüm akademik kurul toplantısı yapar.
Bölümlerin akademik kurul toplantılarında her ders için tartışılarak belirlenmiş AKTS puanları dekanlık
tarafından esas alınır. AKTS puanı sadece zorunlu dersler için değil seçmeli dersler, saha çalışmaları, projeler,
zorunlu ve seçmeli stajlar için de belirlenir.
AKTS iş yükü hesaplanırken sırası ile;
1. Her ders için hedeflenen öğrenim kazanımları belirlenir.
2. Bu öğrenim kazanımlarına ulaşmak için kullanılacak öğretme ve öğrenme faaliyetleri tespit edilir.
3. Öğrenim kazanımlarını değerlendirmek için uygun yöntemler belirlenir.
Örneğin öğrenci iş yükü 120 saat olarak belirlenmiş bir ders için öğrenci (1 AKTS 30 saat iş yükünü ifade
ettiği için) 120/30 = 4 AKTS alır.
Örnek Tablo:
AKTS Öğrenci İş Yükü Tablosu
Etkinlik
Haftalık teorik ders
Haftalık pratik/uygulamalı ders
Nöbet
Seminer (Sunum ve Hazırlanma süresi)
Vaka Sunumu (sunum ve hazırlanma süresi)
Saha Çalışması
Okul dışı ders çalışma
Sözlü Sınav
Pratik/uygulamalı Sınav
Yazılı Sınav
Toplam İş yükü
AKTS (İş yükü/30)

Sayı
20
10
1
1
1
1
14
1
1
1

Saat
30
15
8
4
4
4
10
1
1
1
150
5

İş yükü
80
40
5
5
1
2
10
2
3
2

*Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulunun 1.Grubunun önerisi ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun 19 Aralık
2018 tarih ve 2018/55 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

