
15.01.2020 tarihinde saat 15:00-17:00 arasında yapılan Bölüm Kurulu’nda oy birliğiyle alınan kararlar 

aşağıda yazılmıştır. 

 

1) Bir öğretim elemanı en az 2 kişilik en çok 4 kişilik takım halinde en fazla 6 öğrencinin bitirme 

çalışmasında yürütücü olabilir. 

2) Dersin asistanları sınav kağıtlarının en çok 33/100 puanlık kısmını okuyabilir. Kısa sınavlar (quiz) 

da aynı kapsamdadır. Kısa sınavda tek soru varsa hepsini asistan okuyabilir. 

3) Asistanların yardımcı oldukları dersler ve laboratuvarlardaki diğer görevleri şunlardır: Ödev ve 

proje okumak, laboratuvar deneylerini yaptırmak, deney metinlerini güncellemek, deney 

raporlarını okumak, (dersin öğretim elemanı gözetiminde) laboratuvar sınavlarını hazırlamak 

ve okumak. Tanımında uygulama olmayan (T+U+L=3+0+0) derslerde asistan, toplam ders 

saatinin en çok % 15’inde (dönemde toplam 6 saat) derse girebilir. Ders saatlerinin dışında 

asistan, dersin öğretim elemanının istediği kadar fazladan uygulama yapabilir. 

4) Her derste en az 1 bilgisayar projesi ve en az 1 ödev verilmelidir. (MATH116 Linear Algebra ve 

ELM264 İşaretler ve Sistemler derslerinde bilgisayar projesi sayısı en az 2, INF211-212 

Algorithms and Programming I-II ve MATH 214 Numerical Methods derslerinde bilgisayar 

projesi sayısı en az 4 olmalıdır.) Dersle bağlantılı laboratuvarda bilgisayar projesi veriliyorsa 

derste verilmesi şart değildir. 

5) Her akademik personel haftalık programını kapısına asmalıdır. Hem dersin öğretim elemanı 

hem de asistanları, öğrenciler için haftada en az 1 saat görüşme zamanı tahsis etmelidir. 

6) Her laboratuvarda en az 5 deney yapılmalıdır. Deneylerden birinin tasarıma yönelik olması 

tavsiye edilir. 

7) Her laboratuvarda her öğrenci en az 2 deney raporu ya da en az 1 dönem projesi hazırlamalıdır. 

8) Her öğretim elemanı her dönem 1 lisans ve 1 lisansüstü dersi olmak üzere bir akademik yılda 

toplamda en az 4 ders vermelidir. Bölüm başkanı ve yardımcıları ihtiyaç yoksa bir akademik 

yılda toplam 2 lisans dersi verebilirler. 

9) Bölümümüzden öğrenci alan başka bölümlerin öğretim elemanları lisans programımıza ders 

vererek katkı sağlamalıdırlar. (Her yüksek lisans öğrencisi için 1 dönem, her doktora öğrencisi 

için 2 dönem ders vermelidirler.) 


