MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
DERSLERİN ŞUBELERE AYRILMASI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerde derslerin
şubelere ayrılarak öğretim elemanları tarafından verilmesinde uygulanması gereken kurallara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerdeki derslerin şubelere
ayrılarak verilmesinde ilgili birim amirleri, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının uyması gereken
kurallarla ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanun ile, Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Üniversite:Mardin Artuklu Üniversitesini,
Program: Önlisans, lisans veya lisansüstü programları,
Anabilim Dalı: Bir bölüme bağlı anabilim dallarını,
Bölüm: Uhdesinde önlisans, lisans veya lisansüstü programları bulunduran akademik
birimleri,
Bölüm Başkanı: Mardin Artuklu Üniversitesi akademik birimlerine bağlı Bölüm
Başkanlarını,
Bölüm Kurulu: Bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından
oluşan kurulu,
Birim: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı tüm fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek
yüksekokullarını,
Birim Amiri: Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Derslerin Şubelere Ayrılması ve Derslerin Açılabilmesi için Gerekli Minimum Öğrenci Sayıları

Derslerin Şubelere Ayrılması ve Minimum Öğrenci Sayısı
MADDE 4 – Derslerin şubelere ayrılarak öğretim elemanları tarafından verilmesinde aşağıdaki
kurallara uyulması zorunludur.
1- Uygulama derslerinin şubelere ayrılarak verilmesinde uygulamanın yapılacağı laboratuar,
atölye vb. kapasite yetersizliği gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili bölüm kurulu dersin
şubelere ayrılarak verilmesini birim yönetim kuruluna önerir ve birim yönetim kurulu kararı
Üniversite Senatosu’na sunulur. Üniversite Senatosu tarafından uygun görülürse Öğrenci İşleri
Otomasyon Yöneticiliğine bildirilir. Bitirme projesi, bitirme ödevi, diploma projesi, staj, tez,
seminer, vb. dersler, uygulama dersleri gibi değerlendirilip bu derslerin şubelere ayrılmasında
şubelendirmeye gerekçe yapılan fiziki kapasitenin ve insan kaynakları ile ilgili reel
durumunun maksimum değerinden az olamaz.
2- Öğrenci sayısının fazla olması ve derslik kapasitesinin yetersizliği gibi nedenlerden dolayı
teorik derslerin şubelere ayrılarak verilmesinin zorunlu olduğu haller için ilgili birim
kurulunun belirleyeceği kararlar çerçevesinde bölüm/birim kurulları derslerin şubelere
ayrılarak verilmesi önerisinde bulunabilir. Bu öneri Üniversite Senatosu’na sunulur. Ancak
teorik bir dersin şubelere ayrılarak verilmesinde fiziki kapasite, insan kaynakları ve pedagojik
gerekçeler göz önünde bulundurularak karar verilir.
3- Önlisans/lisans programlarında seçmeli derslerin açılabilmesi için 10 öğrenciden az olmamak
üzere kaç öğrenci ile açılabileceklerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.
4- Ancak, bir önlisans/lisans/lisansüstü programda/anabilim dalında/bölümde/birimde belirlenen
sayılar ile bu derslerin açılmaması halinde bazı öğrencilerin mezuniyetinde dönem/yıl
uzatmasına neden oluyorsa veya programda öğrenci sayısının azlığından dolayı dersler
belirlenen sayıdan daha az öğrenci ile açılmak zorunda kalınıyorsa ilgili bölüm
başkanının/birim amirinin görüşü doğrultusunda birim yönetim kurulu bu dersleri belirlenen
sayılardan daha az öğrenci ile de açabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 5 – Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

