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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

DERS AÇMA İLKELERİ 

1. Önerilen ders, öneren Anabilim Dalı'nın bilim alanıyla ilgili olmalıdır. 

2. Önerilen ders, programın eğitim hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Bu konuda mutlaka bir 

açıklama yapılması gereklidir, eğitim hedefleri net olarak belirtilmemiş programların 

ders açma teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır. 

3. Ders içeriği, lisansüstü eğitim düzeyi ile uyumlu olmalıdır. İçerik ve kapsam 

bakımından, aynı anabilim dalının lisans düzeyindeki derslerinden daha üst düzeyde 

olmalıdır. 

4. Bir anabilim dalının açtığı lisansüstü dersler, o anabilim dalının güçlü olduğu ileri eğitim 

ve araştırma alanlarının göstergesidir. Derslere ait katalog bilgileri, ders hakkında yeterli 

fikir verecek genişlikte ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü formatına uygun biçimde olmalıdır. 

5. Dersin adı içeriğiyle uyumlu olmalıdır. Örneğin; temel konuların ağırlıklı olarak 

işlendiği bir derse "... Yeni Gelişmeler" gibi bir ad konmamalıdır. 

6. Derse kabul koşulları (önkoşul dersler, vb.) belirtilmelidir. Mutlak olmasa da önkoşul 

olabilecek derslerin belirtilmesi, öğrenciye dersin hangi konularla ilgili olduğunu 

göstererek daha bilinçli ders seçmesini sağlayabilir. Lisansüstü dersleri sadece belli bir 

alt öğrenci grubu hedef alınarak açılmamalıdır. Lisansüstü derslerinin "servis dersi" 

niteliğinde olması uygun değildir. Servis dersi olabilecek dersler lisans düzeyinde 

verilen derslerden seçilmelidir. Ancak, gerektiğinde ayrı "hazırlık dersleri" açılabilir. Bu 

durumda dersin ne niyetle açıldığı açıkça belirtilmelidir. 

7. Dersler dar bir alanı kapsayacak şekilde ya da tek bir tekniğin veya uygulamanın 

öğretildiği bir "kurs" olarak planlanmamalıdır. Yarıyılın en az 15 hafta olduğu 

unutulmamalıdır. Ders Önerisi Formu'nda "Öğrenim Hedefleri" ve "Ders Tanımı" 

kısımları özenli şekilde doldurulmalıdır. (Form-19) 

8. Ders İçeriği (Kapsam-Syllabus) öğrencilere dönem başında dağıtılması öngörülen konu 

tanımları ve ders programıdır. On altı haftalık eğitim süresine göre hazırlanmalı ve 

katalogda verilen tanımdan daha ayrıntılı olmalıdır. Konulara ayrılan sürenin hafta ya da 

ders saati cinsinden belirtilmesi mutlaka gereklidir.  

9. Lisansüstü derslerin olabildiği ölçüde, ders (referans) kitapları yanında yeni yayımlanan 

literatürü kullanması ve ilgili alanlardaki en son araştırmalara dayanması gereklidir. 

Referans olabilecek makaleler ve sunumlar Ders Öneri Formu'na eklenmelidir. Dersin 

açıldığı her yarıyılda, sorumlu öğretim üyesinin dersi alanlara dersi tanıtan bir bilgi 

paketi vermesi beklenir. Bu bilgi paketinin bir örneği ders açma önerisine eklenmelidir. 

10. Lisansüstü öğrencilerinin kendi anabilim dalları dışında ders alması hem daha zengin bir 

eğitim ortamının yaratılmasına katkı yapacak hem de öğrencilerin kaynaşarak kurum 

kültürünün gelişmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, önerilen dersin içeriği Enstitü 

bünyesindeki başka bir ders ile çakışmamalı ve geniş bir öğrenci grubunun ilgisini 

çekecek şekilde olmalıdır. Çakışma ve/veya tamamlayıcı olma özelliği öneri formatında 

mutlaka belirtilmelidir. 

11. Ders Öneri Formu’nda belirtilen diğer hususlara dikkat edilmelidir. 

12. Ders önerileri ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nda görüşülüp kabul edildikten 

sonra Enstitü ‘ye iletilmelidir.  

13. Ders önerilerinde, dersi alabilecek öğrenci sayıları, hedef kitle ve anabilim dalı ders 

yükü dikkate alınmalıdır. Yeni ders açılan programlarda daha önce açılan derslerin 

açılma sıklıkları, dersi alan öğrenci sayıları ve programların mezun etme oranları da 

dikkate alınacaktır. 

14. Derslerin adı, kredisi, saati değiştirilmek isteniyorsa mutlaka yeni kod verilmesi 

gereklidir. Bu durumda yeni ders açılması ile ilgili usuller geçerlidir. 

15. Bu İlkeler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü 

Kurulu Kararı ile belirlenir kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


