BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ (BBS)
ve
DERS KATALOGLARI

BBS’YE NASIL ULAŞIRIM ?
Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfasından veya aşağıdaki adresten doğrudan ulaşabilirsiniz:

http://bbs.ankara.edu.tr
BOLOGNA SÜRECİ NEDİR?

BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ (BBS) NEDİR?

“AKADEMİK PROGRAMLAR” MENÜSÜ

Sürecin temel hedeeri, yükseköğretimde kolay
anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir diploma
ve/veya dereceler oluşturmak, Avrupa Kredi
Transfer Sistemini (AKTS) uygulamak,
öğrencilerin ve öğretim elemanlarının
hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,
yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri
ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak, yaşam
boyu öğrenimi özendirmek olarak belirlenmiştir.

BBS, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak
oluşturulan akademik program içerikleri, dersler
hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceğimiz bir bilgi
paketidir.

Bu menüde üniversitemizdeki mevcut tüm
programlar hakkında bilgi, bu programların
amaçları, mezunların istihdam alanları, dersler
ile program yeterlikleri aralarındaki ilişkiler,
derslerin amaç, içerik, öğrenme kazanımları,
öğrenci iş yükü gibi bilgiler paylaşılmaktadır.

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)
NEDİR? NE İŞİMİZE YARAR?

BBS’DE NELER VAR?

Görüntülemek için seçtiğiniz programı
tıkladığınızda, programın ayrıntılı bilgilerine
ulaşacaksınız:

BBS ana sayfasında 5 menü bulunmaktadır:
• ANKARA ÜNİVERSİTESİ
• AKADEMİK PROGRAMLAR
• ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ
• DİPLOMA EKİ
• İLETİŞİM

Programınızın ders kataloğuna “Ders Programı
ve AKTS Kredileri” başlığından erişebilirsiniz.

AKTS, öğrencinin bir derste tüm etkinliklere
ayıracağı zamanı temel alarak belirlenen,
öğrenci iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. İş
yükü, ilgili ders için öğrencinin ders içi ve ders
dışında harcadığı toplam süre dikkate alınarak
hesaplanır.

Kataloğunuzun olduğu sayfadaki herhangi bir
dersin üzerine tıkladığınızda, o ders ile ilgili
ayrıntılı bilgilere (kredi, amaç, içerik, haftalık
konular, kaynakça vb.) erişebilirsiniz:

Çeşitli yükseköğretim kurumlarında alınan
eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim
kurumları tarafından da tanınması için “kredi
transferi” amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
DİPLOMA EKİ (DE) NEDİR? NE İŞİMİZE YARAR?
DE, yükseköğrenim diploması ile birlikte verilen,
diploma sahibinin çalışmalarının düzeyi,
çerçevesi, içeriği ve durumu hakkında bilgi
veren, yurt dışında da iş ve eğitim olanaklarına
daha rahat ulaşma olanağı sağlayan bir
belgedir.

MENÜLERDE NELER VAR?
“ANKARA ÜNİVERSİTESİ” MENÜSÜ
Bu menüden üniversitemiz ve akademik
yönetimi hakkında genel bilgilere ulaşabilirsiniz.
“ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ” MENÜSÜ
Bu menüden öğrenci yaşamıyla ilgili pratik
bilgiler edinebilirsiniz.
“DİPLOMA EKİ” (DE) MENÜSÜ
Bu menüden DE ve DE’nin öğrencilere ve
yükseköğretim kurumlarına sağladığı
kazanımlar gibi konulara ilişkin bilgilere
ulaşabilirsiniz.
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