Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Nedir?
Avrupa Birliği tarafından 1980'lerin sonlarından itibaren geliştirilen AKTS,
temelinde akademik bir denklik sistemidir.

AKTS'nin temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören
değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil
bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.
Sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında
Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa
Bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Nedir?



AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi
sistemidir.



İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını kazanmak için
gereken; derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve
sınavlar gibi tüm öğrenme aktivitelerini tamamlamak için harcayacağı
zamanı tanımlar.

Öğrenci İş Yükünü Tahmin Ederken
Sorulması Gereken Sorular


Dersin öğrenme çıktıları nelerdir?



Derste öğrenciye hangi program çıktılarını kazandırmak isteniyor?



Dersle ilgili hangi öğrenim aktiviteleri mevcut?



Öğrenme çıktıları nasıl ölçüp değerlendiriliyor?



Bu öğrenme çıktılarını kazanması için öğrencinin tahmin edilen çalışma süresi
nedir?



Öğrencinin iş yükünü belirlemek için öğrencilere Öğrenci İş Yükü Belirleme
Formu kullanılarak anket uygulanır.

AKTS Kredisi


AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin
oluşturduğu tüm iş yükünü kapsayacak şekilde hesaplanan kredidir.



AKTS kredisi belirlenirken öğrencinin çalışma süresi, dersin zorluğu,
öğrenim hedefleri ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısı göz
önünde bulundurulmak zorundadır.



Sömestir programlar için:
1 yarıyıl = 30 AKTS
1 yıl = 60 AKTS
2 yıl = 120 AKTS



Trimestir programlar için:
1 yarıyıl = 20 AKTS
1 yıl = 60 AKTS
2 yıl = 120 AKTS

AKTS Kredisi


1 AKTS = 25-30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.
(Yıllık 1500-1800 saatlik iş yüküne karşılık gelir.)



Dersler için AKTS kredisinin belirlenmesinde göz önüne alınması gereken en
önemli unsur, bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin
toplamının 60 olması zorunluluğudur.

Öğrenci İş Yükü Tahmini ve AKTS Kredisinin
Hesaplanması Örneği


Haftada 4 saatlik bir sömestir program dersi için, (Öğrencinin kendi kendine çalışma saati
haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiş olsun.)



Dersin teori kısmı (14 hafta) x (4 saat) = 56 saat



Sınıf-içi aktiviteler (14 hafta) x (1 saat)= 14 saat



Bireysel Çalışma ve Grup Çalışması (14 hafta)x(2 saat) =28 saat



Ödev Yapma ve Rapor Formatında Ödev Teslimi (14 hafta)x(2 saat) = 28 saat



Dönem Ödevi (1 ünite)x(20 saat)= 20 saat



Proje Sunumu (1 ünite)x(5 saat) = 5 saat



Küçük Sınav (Kuiz) (4 adet)x(1 saat) = 4 saat




a) Sınav (final) (1 adet)x(2 saat)=2 saat



b) Sınav için bireysel çalışma (1 adet)x(15 saat) = 15 saat



Toplam:172 saat



Bu dersin AKTS dersi kredisi: (172 saat/30 saat) = 5,73



~6 AKTS olarak hesaplanır.

AKTS Kredisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler


AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez.



AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş
yükünü kapsar.



Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir.



Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir.



AKTS kredileri statü veya prestije bağlı değildir.



AKTS hesaplamalarında Öğrenci İşyükü Bazlı AKTS Hesaplama Formu
kullanılmalıdır.

AKTS ve AKTS Kredisi ile İlgili Klavuz ve
Talimatlar




AKTS Kredi Belirleme Klavuzu

EPY.TL.061 Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve
Organizasyonu Talimatı

KÜN’DE AKTS ve AKTS Kredisi



Her yıl her akademik dönemin başında ders listelerinde
hesaplanan iş yükleri ders listesine eklenerek ilgili öğretim
elemanlarımız ile paylaşılmaktadır.

KÜN’de Yeni Öğretim Programlarında
AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?


Dekan ve müdürler tarafından taslak bir öğretim program hazırlanır.



Taslak öğretim programı hazırlanırken, sektörler, benzer eğitim veren
üniversiteler yüksekokullar, ilgili sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri vb.
kurum ve kuruluşlarla temasa geçilir.



Hazırlanan taslak öğretim program EPKD’ye iletilir.

KÜN’de Yeni Öğretim Programlarında
AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır?


EPKD’de dersin ölçme değerlendirme sistemi belirlenir ve AKTS hesaplaması
yapılır.
AKTS hesaplaması yapılırken öğretim elemanlarının oluşturduğu

Öğrenci İşyükü Bazlı AKTS Hesaplama
formu kullanılarak
AKTS Kredi Belirleme Klavuzu’ndaki hükümler çerçevesinde

dekan yardımcısı ve müdür yardımcıları ile
istişare edilerek belirlenir ve onaya sunulur.
Yeni açılan programların AKTS kredi kontrolleri, ilk mezun verdiği akademik yılın
sonunda yapılır.

KÜN’de Öğretim Programlarında AKTS
Kredisi Değişiklikleri Nasıl Yapılır?


Bölüm başkanları, öğretim programlarının güncel tutulmasından ve
geliştirilmesinden sorumludur; programda ders veren öğretim elemanlarından
(Meslek Yüksekokulunda program başkanlarından) görüş alır; bu doğrultudaki
değerlendirme ve önerilerini fakültelerde dekana, yüksekokul ve enstitülerde
müdüre sunar.



Bölüm başkanları, her akademik yılda, bölümleri ile alakalı en az iki dış
paydaş ile ders içerikleri, uygulamalar, alandaki gelişmeler, sektördeki
gelişmeler vb. konular hakkında değerlendirme görüşmesi yaparak bu
görüşmeyi tutanağa bağlar ve fakültelerde dekanlığa, yüksekokul ve
enstitülerde müdürlüğe teslim eder. Meslek Yüksekokulunda, bölüm
başkanları, bu işlemi program başkanları aracılığı ile yürütür.

KÜN’de Öğretim Programlarında AKTS
Kredisi Değişiklikleri Nasıl Yapılır?


Yürürlükte olan öğretim programlarına ilişkin değişiklik önerileri, Program
Değişiklik Talep Formu, fakültelerde dekanlığa, yüksekokul ve enstitülerde
müdürlüğe sunulur.



Değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde EPKD’ye talepler iletilir ve EPK
Dairesi tarafından değişiklikler yapılarak dekan ve müdürlere iletilir.



Sistem değişiklikleri AKTS hesabını etkilemektedir. Her birine farklı numara
verilen sistemler her yıl yenilenerek yayınlanan Akademik Personel
Kılavuzunda toplu olarak gösterilir.

Öğrenci, Mezun ve İşveren Anketlerinin
Yapılması


Beş yıllık periyotlarda, öğrenci, mezun ve işverenlere her
bir program için (Öğrenci İş Yükü Belirleme Formu,
Program Yeterlilik İşveren Değerlendirme Anketi, Program
Yeterlilik Mezun Değerlendirme Anketi) anket yapılır.
Öğrenci anketi en az 5 öğrenciyle, mezun ve işveren
anketleri en az 3 mezun ve işletmeyle yapılır.

