ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL ETKİNLİK DERSİ USÜL VE ESASLARI

(1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilgili birimleri tarafından onaylanmış isteğe bağlı ders dışı

etkinliklere en az 30 saat katılan öğrenciler 1 AKTS elde eder.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı içinde önlisans/lisans öğrencileri için en fazla 3 AKTS elde edilir.
(3) İsteğe bağlı ders dışı etkinlikler, üç kategoride değerlendirilir:
a) Rektörlük ve SKS tarafından koordine edilen etkinlikler,
b) MYO ve Fakülteler tarafından koordine edilen etkinlikler,
c) Öğrenci kulüpleri tarafından koordine edilen etkinlikler.
(4) Etkinlikler, Üniversite içi ve Üniversite dışı olarak gerçekleştirilebilirler.
(5) Etkinliklere katılımın artmasını sağlamak için, tüm önlisans ve lisans programlarının haftalık ders
programlarında Çarşamba günü öğleden sonra boş bırakılır ve etkinliklerin mümkün olduğu kadar çakışma
olmayacak şekilde bu saatlerde yapılması sağlanır. Ayrıca etkinliğin durumuna göre eğitim-öğretimi
aksatmayacak şekilde hafta içi ve hafta sonu da gerçekleştirilebilir.
(6) Üniversite içi ve Üniversite dışı sosyal etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak; bilimsel, kültürel,
sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerik ve koordinasyonunu sağlamak; EVENT YBU programının
uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak; yapılan ders dışı etkinliklere puanlama yapmak ve gerekirse sonuç
/ puanlama raporu isteyip bunları değerlendirmek için “Sosyal Etkinlik Koordinatörü” Üniversite Rektörü
tarafından atanır.
(7) Üniversite içi ve Üniversite dışı sosyal etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak ve takibini
yapabilmek için EVENT YBU programı kullanılır. Bu programın yöneticisi Sosyal Etkinlikler
Koordinatörüdür.
(8) Rektörlük tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere öğrencilerin yoğun katılımının sağlanması için
diğer fakülte ve öğrenci kulüplerinin etkinlik planlaması sağlanacaktır.
(9) Üniversite içi etkinliklerden bir akademik yılda en fazla 2 AKTS; Üniversite dışı etkinliklerden de
bir akademik yılda en faza 2 AKTS değeri elde edilebilir. Üniversite içi ve Üniversite dışı etkinliklerden
toplamda en fazla 3 AKTS elde edilebilir.
(10) Sosyal Etkinlik Dersi sonucunda belirli iş yükü-saatini yerine getiren öğrenciye başarılı
değerlendirmesi yapılır.
(11) Sosyal Etkinlik Dersi, ilgili yarıyılın en geç bütünleme sınavlarının bitiş tarihine kadar gerekli iş
yükünü sağlayan öğrencilerin 3 aylık performans raporu not sistemine, ilgili danışman tarafından “ Sosyal
Etkinlik Dersi 1-2-3-4-5-6-7-8 ” bir veya iki tanesi işlenir. Değerlendirme ölçtü olarak “Başarılı” kullanılır.
(12) Üniversite içi ve Üniversite dışı her bir faaliyet 2 saatlik iş yükü olarak değerlendirilir. Ancak bir
dönemde 12 faaliyete katılan öğrenci 1 AKTS’lik kredi kazanmış olur. Ayrıca ilgili fakülte organize ettiği
faaliyetlerdeki iş yükünü 2 saatten farklı olarak belirleyebilir ve bunu öğrencilere ilan eder.
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(13) Her türlü faaliyetlerde, organizasyon kısmında bulunan öğrencilere fazladan iş yükü belirleme
yetkisi ilgili dekanlık/müdürlük ve Sosyal Etkinlik Koordinatörünün yetkisindedir. Ancak bu iş yükü 8 saati
geçmez.
(14) Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü Üniversite içi ve Üniversite dışı faaliyetlerin organizatör ve
katılımcı öğrencileri için kaç iş yükü saatine denk geldiğini, programın ilanında belirtecektir.
(15) Faaliyetlere katılımın takibi ve iş yüklerinin sisteme işlenmesi Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü
tarafından EVENT YBU üzerinden yapılacaktır.
(16) Bu faaliyetlere katıldığının belgelenmesi normal yoklama ile veya Sosyal Etkinlikler
Koordinatörlüğünün onayıyla ya da elektronik bir yoklama sistemi geliştirilerek ya da özellikle fakülte (birim)
faaliyetlerinde dekanlık/müdürlüklerin tanımlamış olduğu kurallara göre yapılabilir.
(17) Rektörlük bünyesinde;
AKTS
RSED 101 Sosyal etkinlik

1

RSED 102 Sosyal etkinlik

2

RSED 201 Sosyal etkinlik

1

RSED 202 Sosyal etkinlik

2

RSED 301 Sosyal etkinlik

1

RSED 302 Sosyal etkinlik

2

RSED 401 Sosyal etkinlik

1

RSED 402 Sosyal etkinlik

2

RSED 501 Sosyal etkinlik

1 - Tıp-Diş Hekimliği-Yüksek Lisans

RSED 502 Sosyal etkinlik

2 - Tıp-Diş Hekimliği-Yüksek Lisans

RSED 601 Sosyal etkinlik

1 - Tıp- Doktora

RSED 602 Sosyal etkinlik

2 - Tıp- Doktora

derslerinin açılarak, bunların ilgili Bologna Bilgi Sayfalarının doldurulması Sosyal Etkinlik Koordinatörlüğü
tarafından yapılır.
(18) Lisansüstü programlarda yapılacak faaliyetlerde, ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve ilgili
Yönetim Kurulu Kararı ile, talepte bulunan öğrencilere program derslerinin dışında olmak üzere Sosyal
Etkinlik Dersleri Sistemine yüklenebilir.
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