CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında
yükseköğrenim alanında öğrenci hareketlerini kolaylaştırmak ve öğrencilerin kendi
ülkelerinde aldıkları eğitimin diğer ülkelerde tanınmasına yönelik olarak, Celal Bayar
Üniversitesinin Lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerin akademik
başarılarını belgelendirmek üzere not çizelgesi (Transkript) ve AKTS/Diploma Eklerinin
düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Celal Bayar Üniversitesinin Enstitülerinde kayıtlı olan
öğrencilerin AKTS/Diploma Eki ve Not Çizelgesi (Transkript) hazırlama çalışmalarına
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (l)Bu Yönergede geçen;
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) : Öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerde
faaliyetlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanan kredilerinin, bir yükseköğretim
kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir akreditasyon sistemini ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Kredilendirme Esasları
Uygulama esasları
Madde 5- (1) Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen Lisansüstü programlarda
eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek
not çizelgesi (Transkript) ve AKTS Diploma Eklerinde bu Yönerge hükümleri uygulanır.
(2) AKTS kredisi öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi başarı
ile tamamlayabilmesi için gerekli çalışmaların (teorik dersler, uygulama, seminer,
bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet
tezi ve benzeri) tümünü ifade eden değerdir. Bu değer bir akademik yılın tamamlanması
için öğrencinin harcaması gereken toplam çalışma süresinin derslere sayısal dağılımını
gösterir.
Kredilendirme esasları
Madde 6- (1) AKTS Kıedilendirmesinde yarıyıl esasına (sömestre) göre eğitim yapılan
kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisi ve yıl esasına göre eğitim yapılan
kurumların bir akademik yıllık eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir.
(2) Bir AKTS kredisi, dönem için yaklaşık 25-30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.
(3) Uzmanlık alan dersi AKTS kredisi 24, seminer dersi 6, Tez danışmanlığı 6 olarak tüm
anabilim dallarında ortak olarak kullanılır.
Madde 7- (1) Bir AKTS kredisi öğrencilerin yapması gereken çalışmalara ilişkin öğrenme
çıktıları göz önüne alınarak hesaplanır ve ilgili enstitü kurulu kararı ile Üniversite
Senatosunun onayına sunulur.
Madde 8- (1) Celal Bayar Üniversitesi ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan
anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları çerçevesinde ders alma ile ilgili olarak
yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu süre
içerisinde öğrenci harçlarını ödemeye devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden
sayılır.
Madde 9- (1) Yurtdışına gönderilen öğrenciler, gittikleri dönem için kendi
bölümünden/programından almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede
aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının
nezaretinde yapılarak, bölümün/programın teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile kesinleşir.
Madde 10- (1) Öğrencilerin yurtdışındaki bu derslerden aldıkları notlar, yönergenin
üçüncü maddesinde belirtilen yönetmelik ve AKTS/ECTS Kredilendirme Sistemi dikkate
alınarak değerlendirilir.
Madde 11- (1) Celal Bayar Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen
öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.
Yürürlük
Madde 12 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 - (1) Bu Yönergeyi Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge; Üniversite Senatosunun 17.02.2012 tarih ve 2012/03-1 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.

