
AKTS (İŞ YÜKÜ) NEDİR?

İş yükü, öğrencinin herhangi bir eğitim faaliyeti için harcadığı ortalama süre
 Eğitim faaliyetleri
 Derse katılım
 Ders içi ve dışı yaptıkları eğitim etkinlikleri,
 Proje hazırlamaya ayrılan süre
 Birlikte ve bireysel çalışma süresi,
 Sınavlara hazırlanma (sözlü yada yazılı)
 Ödev hazırlama
 Quiz sınavları.
 Arazi çalışmaları
 Atölye çalışmaları
 Laboratuvarlar
 Seminer- sunum hazırlama vb.

Gerçekçi bakış açısı;

 AKTS kredisi ancak belirli bir zaman içinde ölçülen öğrenci iş yükünü ifade eder.

 Dersin düzeyini belirtmez.

 Dersin zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur.

 Krediler statü veya prestije de bağlı değildir.

 Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

 İş yükü teorik ders saatine dayandırılamaz.

Gerçekçi olmayan bakış açısı;

 Dersin öğrenme çıktıları ile uyumlu olmayan faaliyetler verilmesi,

 Aynı ders için iş yükünü çok arttıracak bir çok ödev, sunum, proje vb faaliyetlerinin 

olması,

 Yüksek kredili dersin iş yükünün ek faaliyetlerle arttırılması,

 Kredi saatini 1.5 ile çarpılıp AKTS hesaplanması.

İş yükü dayanakları;

 Beyan edilen öğrenme faaliyetlerinin kayıtları tutulmalı,

 Her bir faaliyet değerlendirilmeli,

 Faaliyetlerin her birinden örnekler toplanmalı,

 Dönem sonlarında faaliyet dosyası hazırlanmalı ve arşivlenmelidir.



 1 yarıyılda 30 AKTS taahüt ediyoruz (1AKTS=30saat)

 30 AKTS yarıyıl x 30 saat = 900 saat 15 haftalık eğitimde


 900 : 15 = 60 saat  HAFTADA DERS YÜKÜ

 60 : 5  = 12 saat  GÜNDE DERS YÜKÜ

 6 saati EVDE ÇALIŞMA     

 6 saati OKULDA ÇALIŞMA

ÖRNEK BİR DERS İÇİN AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI

 Haftalık 4 saatlik bir ders örneği için:

(Öğrencinin kendi kendine çalışma saati haftada ortalama 5 saat olarak belirlenmiştir)

 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 / Rapor Formatında Ödev  (14 hafta)x(2 saat) = 28 saat

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

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

 Küçük sınav (Quiz) (4 adet)x(1 saat) = 4 saat

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

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

 Toplam: 172 saat

 Bu dersinn AKTS kredisi : (172 saat / 30 saat) = 5,73 = 6 AKTS


