
Program Bilgi Paketi 

-Bölüm Başkanı’nın Mesajı ve İletişim Bilgileri 

-Program Hakkında Bilgi 
Bu bölüme çok kısa olarak bölümün tarihçesi, sunulan eğitim öğretim program(lar)ı, mevcut programı 
benzer programlardan ayıran özellikler, bölümün öğrencilere sunduğu laboratuvar, klinik, teknik 
olanakları ve öğretim dilini yazınız. Eğitim öğretim programınızda yabancı dilde verilen dersler var ise 
sayısını veya program içindeki yüzdesini belirtiniz. 

-Programın Vizyon ve Misyonu 
1 nci aşama çalışmalarında ulaşılan vizyon ve misyon yazılır. 

-Kazanılan Derece 
Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) yazınız. 
Örn: Gıda mühendisliği lisans derecesi 

-Öğrenim Düzeyi 
Programın öğrenim düzeyini yazınız (Ön lisans/lisans/yüksek lisans veya doktora).  

-Kayıt Kabul Koşulları 
Bu açıklamada tüm programlar için genel koşul olarak kabul edilen lise mezunu olmak gerekir 
koşuluna ek olarak programa hangi puan türü ile öğrenci kabul edildiği de belirtilebilir. Programa 
kabul edilmek için diğer özel koşullar varsa bunlar da belirtilmelidir.   Uluslararası öğrenciler için kayıt 
kabul koşullarını da mutlaka belirtiniz.  

Örnek: 

 Sosyoloji programı: Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin 
TM puan türü ile öğrenci kabul edilir.   

-Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 
Bu bölümde programdan mezun olmak için gerekli koşulları yazınız. Mezuniyet için gerekli Kredi 
miktarı, toplam AKTS kredisi miktarı, tüm derslerden başarılı olmak,   ağırlıklı not ortalaması, var ise 
bitirme projesi, staj da belirtilir. İlgili yönetmelik maddesini belirtiniz (Önlisans Eğitim‐Öğretim 
Yönetmeliği, Lisans Eğitim‐Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim‐Öğretim Yönetmeliği).  

-Önceki Öğrenmelerin Tanınması 
Bu bölüm daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim 
görmüş  bir öğrencinin aldığı eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına dair bilgiyi 
içerir. Örneğin yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin transferi gibi. Bu 
işlemlerin nasıl yapılacağı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Buraya kısa bir açıklama yazılıp ilgili 
eğitim‐öğretim ve sınav yönetmeliğine link verebilirsiniz. Değişim programları ile başka bir 



yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerinizin bu öğrenimlerinin akademik 
tanınmasını nasıl yaptığınıza dair kısa açıklamayı da bu bölüme yazınız. 

-Programın Amacı 
1 nci aşama çalışmalarında ulaşılan amaç yazılır. 

-Program Yeterlilikleri/Çıktıları 
1 nci aşama çalışmalarında ulaşılan amaç yazılır. 

-TYYÇ-Program Çıktıları İlişkilendirilmesi 
1 nci aşama çalışmalarında ulaşılan matris yazılır. 

-Öğretim Programı 
Bu bölüme öğretim programında yer alan dersler aşağıdaki örnek tabloya  yerleştirilecektir. 

Örnek gönderilecektir. 

 

-Ders İçerikleri 
Örnek aşağıda yer almaktadır. 

BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

BES101 
Anatomi I 
(3+1) 4 Kredi / 4 AKTS 
Temel anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, 
düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi ve dolaşım sistemi anatomisi, lenf sistemi ve kan 
dokusu, solunum sistemi anatomisi, sinir sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, 
endokrin sistem anatomisi, üriner sistem anatomisi, kadın üreme sistemi anatomisi, erkek 
üreme sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi ile ilgili temel bilgiler. 
Önkoşul: YOK 

-Ders Program Çıktıları İlişiklendirilmesi, 
Örnek gönderilecektir. 

-Öğretim Programının Yapısı 
Programın zorunlu ve seçmeli ders oranı, üniversite zorunlu dersleri, fakülte ortak havuzundan alınan 
seçmeli ders/ler var mı; varsa yüzdeleri, programın özelliklerini gösteren diğer maddeler; örneğin 
hangi yıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlandığı, bölüm dışı seçmelilere ilişkin bilgi, staj 
olanakları yazılmalıdır.Bu bölümde ayrıca programdaki derslerin dönemlik/yıllık olduğunu, programın 
uygulama ağırlıklı olup olmadığını, önkoşullu ders/derslerin olup olmadığını ve öğretimin birinci, ikinci 
ve diğer yıllardaki derslerin özelliklerini de belirtiniz. Örneğin:“programın birinci ve ikinci yıllarındaki 



dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride 
yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir” gibi. 

-Mezunların Mesleki Profili 
Bu bölüme program mezunlarının devlet veya özel sektörde hangi işlerde çalışabildikleri hakkında 
kısaca bilgi veriniz, örneklerle açıklayınız. 

-Bir Üst Öğrenime Geçiş 
Bu programdan mezun olan kişinin üst seviyedeki bir programa nasıl devam edebileceğini yazınız 
(örnek: Bu program mezunları aynı alandaki yüksek lisans/ doktora veya bu program mezunlarını 
kabul eden diğer alanlardaki yüksek lisans programlarına giriş koşullarını sağladıkları takdirde devam 
edebilir).   

-Sınavlar,Değerlendirme ve Notlandırma 
Bu bölüme aşağıdaki açıklamayı yazabilirsiniz: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim 
Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Önlisans, 
Lisans Eğitim‐Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (yönetmeliğe link 
verilmelidir. 

-Adres ve İletişim Bilgileri 


	BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

