ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ- DERS BİLGİLERİ YÖNETİM PANELİ
“Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) Yönetim Paneli”, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden
çalışan bir paneldir.
Bologna ile ilgili derslere ait bilgi girişlerinin yapabilmesi için, obs.ankara.edu.tr
adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında, ekranda karşınıza çıkacak olan
“Eğitim BS” başlığı altında “Ders İşlemleri/Ders Bilgi Yönetimi” bileşenine tıklanması
gerekmektedir.

Bu bilgilerin girişi, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılacaktır.
“Ders Bilgi Yönetimi” bileşeni (butonu) tıklandığında, öğretim görevlisi/üyesi OBS
üzerinden kendine tanımlı derslerin sıralandığını görecektir.
Program sorumluları - önlisans için eğitimden sorumlu müdür yardımcıları, lisans için
bölüm başkanları, lisansüstü için programlar tarafından ismi koordinatörlüğümüze
iletilen program sorumluları-, ise “Ders Bilgi Yönetimi” bileşenine tıkladıklarında
bölüm ve dersleri getirmeleri istenmektedir. Görülecek ekran aşağıdaki gibidir.

Girilen tüm verilerin görünür olduğu web sayfası (ekran) ise “htpp://bbs.ankara.edu.tr”
adresidir. Bu adreste önlisans, lisans ve lisansüstü tüm akademik programların
program bilgiler ve ders içerikleri görüntülenmektedir. Sistem OBS üzerinde girdiğiniz
tüm verileri belirtilen adrese yansıtmaktadır.
İlgili ekranda dersler sıralanacaktır. Bilgileri girilecek dersin yanındaki aksiyon butonu
tıklandığında ders bilgileri giriş için aktif hale gelecektir.

Dersin bilgilerinin bulunduğu ekran aşağıdaki gibidir. Burada “Ders Bilgileri, Ders
Akışı, Kaynaklar, Materyal Paylaşımı, Ders Kategorisi, Ders Öğrenme Kazanımları,
Ders İş Yükü ve Ders Kazanımlarının Program Yeterliklerine Katkısı” olmak üzere 8
başlık bulunmaktadır. Bunlardan “Materyal Paylaşımı, Ders Kategorisi” bilgi girişi
yapılmayacak başlıklardır.

Ders içerikleri ile ilgili girilecek başlıklar;
1. Ders Bilgileri:
Bu ekranda seçilecek olan dersin amacı, içeriği ve verilişi Türkçe ve İngilizce olarak
girilecektir.

2. Ders Akışı:
“Ders Akışı” dersin haftalık konu başlıklarının ifadesidir. En az 14, en fazla 16 hafta
olmak üzere her ders için konular Türkçe ve İngilizce olarak girilmelidir. Bu bölümden
haftalık işlenen ders konuları ve derste kullanılan yöntem ve teknikler “+” butonu
kullanılarak girilmelidir.

3. Kaynaklar
Derste kullanılan kaynaklar “Kaynaklar” bölümüne “+” butonuyla eklenmeli ve her
kaynak için bu işlem tekrarlanmalıdır. (Burada Türkçe ve İngilizce kısma aynı bilgileri
yüklemelisiniz.)

4. Ders Öğrenme Kazanımları:
Derse ait öğrenme kazanımları “Ders Öğrenme Kazanımları” bölümüne “+” butonunu
kullanılarak eklenmeli ve her öğrenme kazanımı için bu işlem tekrarlanmalıdır.


Öğrenme kazanımları her ders için 3-5 arasında olması yeterlidir. Amaç ve
içeriğe bağlı olarak bu sayı 8-10’a kadar çıkarılabilir.



Öğrenme

kazanımlarının

öğrenci

açısında

ifadelendirilmesine

dikkat

edilmelidir. “…. Uygular, tartışır, çözüm üretir” gibi.


Öğrenme kazanımı fiillerinde “BİLİR, ANLAR, ÖĞRENİR, TANIR, KAVRAR”
gibi ölçme güçlü gösteren fiiller kullanılmamalıdır.



Ayrıca öğrenme kazanımı yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar
için http://bologna.ankara.edu.tr web sayfamızda kılavuz bulunmaktadır.

5. Ders İş Yükü:
Ders İş Yükü (AKTS) tablosu için yapmanız gereken yanındaki düzenle butonu ile
tabloyu aktif hale getirmektir.
AKTS

Hesaplama

hakkında

gerekli

bilgiler

için

http://bologna.ankara.edu.tr/?p=286 adresinden ulaşabilirsiniz.

ayrıntılı

sunuya

Düzenle butonu ile aktif hale getirdiğiniz ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Burada
dersinizde iş yükünü ifade eden her başlık için sayıları yazdığınızda ve “Kaydet”
butonuna bastığınızda sistem otomatik olarak AKTS hesaplamasını yapacaktır.

6. Ders Kazanımlarının Program Yeterliklerine Katkısı:
Burada yine “+” butonu ile aktif hale getirilen sayfada dersin katkı sağladığı program
yeterliği seçilmeli ve düzeyi girilmelidir. Bilgilerin girileceği sayfa görüntüleri aşağıda
verilmiştir.

ÖNEMLİ NOT: Daha önce veri girişi yapılmış olan derslerin bilgilerini ilgili başlığın
üstünü tıklayarak getirebilirsiniz. Daha önce girilmiş tüm bilgiler burada sıralanacaktır.
Satır sonunda bulunan “düzenle” butonu girilecek yeni bilgiler içindir.

