BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE SENATO TOPLANTISI

OTURUM TARİHİ
30 Mayıs 2019

OTURUM SAYISI
2019-08

KARAR NO 10: 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Yaz öğretimi uygulama esaslarına ilişkin
Öğrenci İşleri ve Eğitimi Yürütme Kurulunun (ÖYÜK) 28.05.2019 gün ve 2019-01 sayılı
oturumunda alınan 1 nolu kararın görüşülmesine geçildi.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi uygulama
esaslarının aşağıdaki şekilde uygun olduğuna,
a. Yaz Öğretiminde öğrencinin kayıt olmak istediği derslerin üniversitemizde açılması
durumunda öğrencilerimizin üniversitemizden ders almasına, açılmayan dersler ile
kontenjanı dolan dersleri ise birim Yönetim Kurullarının onayları alınarak diğer devlet
üniversitelerinden almalarına, Devlet Konservatuvarı öğrencilerin ise hazırlık sınıfı
eğitimi olan Üniversitelerden ders almalarına,
* b. Üniversitemiz öğrencilerinin öncelikle açılacak derslere kayıt olmasına ancak
kontenjanlarının dolmaması durumunda, kalan kontenjanlara diğer üniversite
öğrencilerine de kayıt hakkı tanınmasına,
c. 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılında Hazırlık Sınıfındaki eğitimini tamamlayan
öğrencilerin Yaz Öğretiminden ders alamayacağına,
d. 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılında (Güz/Bahar) Meslek Yüksekokullarında UKEY
üzerinden verilmekte olan “AIT101 Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi I” ile “AIT102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II” derslerinin, Yaz Öğretimi Döneminde de UKEY
üzerinden verilmesine,
e. Ortak zorunlu 5’ı derslerinin (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ortak
birimlerde açılmasına,
f. Yaz Öğretimi derslerinin sabah 08.00’de başlamasına, derslerin akşam 20.00’ye
kadar devam etmesine, dersler arasında 10 dakika öğle arasında ise 30 dakika ara
verilmesine,
g. 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Yaz Öğretimi döneminde derslerin açılabilmesi için
gerekli alt limit öğrenci sayısının en az 10 öğrenci ile üst limit öğrenci sayısının ise
dersi veren öğretim üyesi ve/veya birim yönetim kurullarınca belirlenmesine,
h. 31 Mayıs 2018 gün ve 2018-07 sayılı oturumunda alınan 8 No’lu Senato Kararının 8.
bendinin iptal edilerek, bütünleme sınavlarına katılan öğrencilerin Yaz Öğretiminden
de faydalanmalarına,
i. 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılı Yaz Öğretimi müfredatında yer alan tüm dersleri
başaran, ancak mezun olabilmeleri için sadece başarısız bir dersi kalan öğrencilerin
AKTS kredi limiti şartı aranmaksızın ilave (BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliği 28.maddenin 4.bendi uyarınca) 1 ders alabilmelerine,
oybirliği ile karar verildi.
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