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TOROS ÜNİVERSİTESİ
ALAN DIŞI (DİSİPLİNLERARASI) DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Esasların amacı, Toros Üniversitesi tarafından oluşturulan Alan Dışı
Dersler havuzunun oluşturulması ve öğrencilerin bu dersleri almalarına yönelik ilkeleri
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Esaslar, Toros Üniversitesi tarafından oluşturulan Alan Dışı Dersler
Havuzunda yer alacak derslerin özelliklerini, derslere kayıt koşullarını ve derslerin
değerlendirme ilkelerine ilişkin düzenlemeleri,
(2) Lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Esaslar, Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen,
a) Senato: Toros Üniversitesi Senatosu’nu,
b) İlgili Kurullar: Alan Dışı Ders havuzuna önerilen dersleri akademik olarak incelemek
ve onaylamakla görevli bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarını,
c) Alan Dışı Ders (ADD): Akademik birimlere bağlı bölümlerin müfredatlarında yer alan
zorunlu veya seçmeli dersleri,
ç) Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu: Toros Üniversitesi Kalite Komisyonu’na bağlı
Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu’nu,
d) Danışman: Öğrencilerin kendi bölüm/programlarındaki akademik danışmanlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ders Belirlenmesi, Kayıt, Değerlendirme ve Tekrarlama İlkeleri
Alan Dışı Derslerin Belirlenmesi
Madde 5 - (1)ADD havuzunda yer alacak derslerin belirlenmesinde;
a) Alan dışındaki öğrencilerin temel bilgi ve becerilerine yönelik kazanımlarını
geliştirmeye katkı sağlayacak dersler olmasına,
b) Özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine, disiplinlerarası çalışmalara uygun olan
ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarını ilgilendiren derslerin belirlenmesine dikkat
edilmelidir.
Alan Dışı Derslerin Belirlenmesi veya Açılması
Madde 6 - (1) Her eğitim-öğretim yılının başında akademik birimlere bağlı bölümler;
ADD havuzunda yer almak üzere müfredatlarındaki zorunlu veya seçmeli dersleri bölüm
kurulu ile belirler ve ilgili kurul kararı önerisiyle Rektörlüğe bildirir.
(2) Her eğitim-öğretim yılının başında akademik birimlere bağlı bölümler;
müfredatlarında yer alan seçmeli veya zorunlu derslerden hangilerinin yerine ADD
havuzundan ders veya dersler alınacağını bölüm kurulu kararı ile belirler ve ilgili kurul
kararının önerisi ile Rektörlüğe bildirir.
(3) Akademik birimler tarafından rektörlüğe gönderilen ADD, Kalite Komisyonu’na
bağlı olan Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu’nun önerisi ile Senato tarafından onaylanır.
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(4) Her eğitim-öğretim yılı başında ADD Havuzunda yer alan derslerin kontenjanları
ilgili birimler tarafından belirlenir ve Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kaydedilir. Ders kayıtlarında
bu sayının aşılmasına izin verilmez.
(5) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulmak
koşuluyla bölümlerin müfredatlarında sadece diğer bölüm öğrenciler tarafından alınmak üzere
ADD havuzunda yer almak üzere ilgili kurulların kararı, Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu
önerisi ve Senatonun onayı ile yeni dersler açılabilir. Ancak, bu şekilde açılan derslerin
açılabilmesi için öğrenci sayıları en az 10 olmalıdır.
Alan Dışı Derslere Kayıt
Madde 7 - (1) ADD’lere Kayıt aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Öğrenciler internet ortamında ders içeriklerini inceleyerek ADD’ye kayıt yaparlar;
kayıtlar öğrenci danışmanlarınca onaylanır. Ders ekleme çıkarma döneminde
danışman onayı ile değişiklik yapılabilir.
b) Öğrencilerin zorunlu almakta olduğu ADD dışında da isteğe bağlı olarak ADD
Havuzu’ndan danışmanının onayı ile ders alabilir.
c) Öğrenciler kendi bölümleri tarafından önerilmiş olan ADD’lere kayıt yaptıramazlar.
Alan Dışı Derslerin Değerlendirilmesi ve Tekrarlanması
Madde 8 (1) ADD’lerin başarı ve değerlendirilmesi Toros Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Değerlendirme sonucunda
verilen notlar dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesaplamalarına katılır.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları ADD’leri tekrarlamak zorunda değildir. Ancak,
başarısız olunan ders yerine başka bir ADD alınabilir. Öğrenciler isteğe bağlı olarak aldığı
dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
(3)% 100 yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölüm öğrencilerin aynı şekilde % 100
yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölümlerdeki ADD’leri almaları gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 9 - (1) Bu Esaslarda belirtilmeyen konularda Toros Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 10 - (1) ADD’ler için ayrı ara sınav ve dönem sonu sınav programları
düzenlenmez. Dersi öneren birimin sınav programları içerisinde ADD sınavlarına da yer
verilir. Çakışmaları önlemek amacıyla bütün ADD’lerin sınavları için bir tam gün belirlenir.
Yürürlük
Madde 11 - (1) Bu Esaslar, Toros Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - (1) Bu Esasların hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

