Sayı : 2018/04/6

04 Nisan 2018 ÇARŞAMBA
YÖNERGE

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ İŞLEYİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bursa Teknik Üniversitesinde, Rektörlüğe bağlı Ortak Dersler Bölüm
Başkanlığı’nın faaliyet alanlarına, çalışma şekline, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge: Bursa Teknik Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde Senato tarafından zorunlu ortak ders,
sosyal seçmeli ders ya da mesleğe atılım dersleri olarak okutulması kabul edilen derslerin ders programlarının düzenlenmesi,
bu dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi ve anılan derslerle ilgili eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme
kurallarına ilişkin konuları;
(2) Ortak Dersler Bölümü Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluklarını kapsar
Dayanak
MADDE 3 - (1)Bu Yönerge; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci, 14 üncü ve 21 inci
maddelerine, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine ve Bursa Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim : Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,
b) Bölüm : Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Ortak Dersler Bölüm Başkanlığını,
c) Kurul : Ortak Dersler Bölüm Kurulunu,
ç) Rektör : Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük : Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato : Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite : Bursa Teknik Üniversitesini,
g) Yürütme Kurulu : Ortak Dersler Bölümü Yürütme Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bölüme İlişkin Esaslar
Bölüm Başkanı
MADDE 5 - (1) Bölüm başkanı, üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Görevlerini
yerine getirebilmek için bölümde tam zamanlı görevli öğretim elamanları arasından kendisine en fazla iki yardımcı
görevlendirir. Bölüm başkanının görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Bölüm Başkanının görev ve sorumlulukları;
a) Bölüm kurullarına başkanlık etmek, bölüm kurulunun aldığı kararları uygulamak,
b) Diğer birimlerin kadrosunda olup da uzmanlığı bölümle ilgili olan öğretim elemanlarının ders
görevlendirmelerinde eşgüdümü sağlamak,
c) Bölüm öğretim elemanlarının bir haftadan az olan görevlendirmelerini yapmak.
Bölüm Kurulu
MADDE 6 - (1) İlgili bölümün akademik ve idari organıdır. Olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda
yapar. Bölüm başkanı, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin salt çoğunluğunun isteği üzerine kurulu toplantıya çağırır.
(2) Kurul, bölüm başkanının başkanlığında bölüm başkan yardımcıları ve bölümün kadrolu öğretim elemanlarının
kendi aralarından seçeceği iki öğretim elemanından oluşur.
(3) Gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılında olmak üzere en az
iki defa toplanır. Bölüm kurulunun görevleri;
a) Bölümün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve
programı kararlaştırmak,
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b) Üniversite birimlerinde gerçekleştirilen zorunlu ortak derslerin yürütülmesi için öğretim elamanlarının
görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
c) Öğrencilerin zorunlu ortak derslerle ilgili eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek ve
uygulamak,
ç) Bölümün faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli araç, gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin biçimde
yararlanılmasını sağlayacak önlemleri almak,
d) Bölüm başkanının, bölümün yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
e) Bölüm öğretim elemanlarının bir haftadan uzun süreli görevlendirilmeleri için karar almak,
f) Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Bölüm Yürütme Kurulu
MADDE 7 - (1) Yürütme Kurulu, bölüm başkanının başkanlığında bölüm başkan yardımcıları ve lisans ve ön lisans
birimlerinin eğitim-öğretimden sorumlu dekan/müdür yardımcılarından oluşur.
(2) Gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılında olmak üzere en az
iki defa toplanır. Bölüm yürütme kurulunun görevleri;
a) Üniversite mesleğe atılım ve sosyal seçmeli derslerinin plan, program ve sınav takvimini kararlaştırmak ve
uygulanmasında bölüm başkanına yardım etmek,
b) Üniversite mesleğe atılım ve sosyal seçmeli derslerinin yürütülmesi için öğretim elamanlarının görevlendirilmesini
gerçekleştirmek,
c) Sosyal seçmeli derslerle ilgili öğrencilerin ders intibaklarını, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında
karar vermek ve uygulamak,
ç) Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 8 - (1) Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans,
seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme
gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar bölüm başkanı izin
verebilirler. Bu şekilde on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği
masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda,
kurulun kararı ve rektörün onayı gereklidir.
(2) Görevlendirmelere ait ödemeler Rektörlük bütçesinden yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu,
Yönetim Kurulu, Senato ve bölüm kurulu kararları uygulanır.
İntibak
MADDE 10 - (1) Yabancı dil dersleri için bu yönergenin verdiği görevler Yabancı Diller Yüksekokulu organlarınca
yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 04/04/2018 tarih ve SEN-2018/04/6 nolu
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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