HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
KULLANIM KILAVUZU
Sayın Bologna Birim Sorumlusu,
Bu kılavuz Üniversitemizde Bologna Sürecine uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Program ve Ders
Bilgi Paketlerinin güncellenen Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemi’ne nasıl aktarılacağını açıklamak
amacıyla hazırlanmıştır.
Lütfen aşağıdaki işlem basamaklarını izleyiniz.

1.

2.

http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ sayfasındaki sol sütundaki “Eğitim Programları Bilgi Yönetim
Sistemi” bağlantısına tıklayınız.

Gelen ekranda size gönderilen Kullanıcı Kodu ve Şifreyle giriş yapınız.
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3.

Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

4.

Sol sütundaki B.Programın Yapısı ile İlgili İşlemler menüsüne tıklayınız.

5.

Açılan menüdeki B1.Akademik Tanımlar seçeneğine tıklayınız.

6.

Karşınıza Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulların yer aldığı bir liste gelecektir.
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7.

8.

Bu listede Bölümünüzün/Programınızın bağlı bulunduğu Enstitü/Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu’nun solundaki “” işaretine basınız.

Açılan listede bölümünüzün isminin solunda bulunan “” işaretine tıklayınız.
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9.
10.

11.

Aktif olan eğitim programınızın üzerine tıklayınız.
Ekranın en alt kısmında bulunan (aşağıdaki resimde görünen) seçeneklerden “Ders İşlemleri”ne
tıklayınız.

Aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.
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12.
13.

Bu liste, eğitim programınızın kataloğunda bulunan tüm dersleri içermektedir.
Bu ekranda sadece kataloğa yeni bir ders ekleyebilirsiniz; eğer yeni bir ders eklemek istiyorsanız
ekranın alt kısmındaki “Ekle” butonuna tıklayınız.
ÖNEMLİ BİLGİ: Derslerinizin AKTS kredisinde değişiklik olmuşsa, bu değişiklik, ilerideki
aşamalarda ders bilgi paketini güncellediğinizde otomatik olarak bu ekrana yansıyacaktır.

14.

Eklemek istediğiniz dersle ilgili bilgileri aşağıdaki ekranlardaki ilgili alanlara girerek “Kaydet”
butonuna tıklayınız.

15.

Program ve Ders Bilgi Paketlerinin girişi işlemlerine başlamak için sol sütundaki
C. Programlar sekmesine tıklayınız.

16.

Sol sütundaki C1-C4 başlıklarından uygun olanın üzerine tıklamak suretiyle programınızın düzeyini
seçiniz.
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17.

Bölümünüzü/Programınızı seçtikten sonra Program Bilgi Paketi Girişine başlayabilirsiniz.
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18.

Sol sütundaki D1-D10 maddelerinin içeriklerini giriniz.

19.

Bu amaçla, önce düzenleme ekranının sağ üst köşesinde yer alan “Düzenle” bağlantısına tıklayarak
bilgileri giriniz ve daha sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak girdiğiniz bilgileri kaydediniz.

20.

D11.TYYÇ-Program Yeterlilikleri Matrisini oluşturabilmek için önce D19.TYYÇ Parametreleri
sayfasındaki maddeleri YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 SAYFASINDAKİ
TABLOLARA GÖRE DOLDURUNUZ.

21.

Daha sonra sol sütunda yer alan D11.TYYÇ-Program Yeterlilikleri Matrisi seçeneğine basarak
matrisi oluşturunuz ve kaydediniz.
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22.

23.
24.

Bilgi Yönetim Sistemine Ders Bilgi Paketinin girişini yapabilmek için sol sütundaki
D8.Öğretim Programı seçeneğine tıklayınız.

Gelen ekranda Öğretim Programına Ders Ekle butonuna tıklayınız.
Açılan ekranda Öğretim Programına ekleyebileceğiniz katalogdaki mevcut derslerden oluşan
Ders Tanım Listesini görebileceksiniz.
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25.

Öğretim Programına eklemek istediğiniz dersi listeden seçiniz. Dersin en sağındaki sütunda yer alan
(options) kalem işaretine tıklayınız.

26.

Aşağıdaki şekilde yarıyıl bilgisi için alan açılacaktır.

27.

Dersi eklemek istediğiniz yarıyıl’ı seçip, “options” sütunundaki “
” işaretine tıklayınız.

28.

Farklı birimden ders eklemek istediğinizde ekranın sol üst köşesindeki “Akademik Birim”
kutucuğuna birimin ismini yazarak arama yapabilirsiniz.
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29.

Arama sonucu açılan ekrandan aradığınız dersi seçip 24-26 işlem basamaklarını tekrarlayınız.

30.

Ekranın en altındaki “Öğretim Programına Aktar” butonuna basınız.

31.

Eğitim Programında ilgili programın koduyla yer alan dersler, o programın Bologna Birim Sorumlusu
tarafından girilecektir. Üniversitenin Ortak Zorunlu, Seçmeli ve Servis Dersleri gibi farklı kodlarla
verilen dersler bu dersleri veren birim sorumluları tarafından sisteme yüklenecektir. İlgili Eğitim
Programının Bologna Birim Sorumlusu farklı kodlarla sisteme yüklenmiş dersleri öğretim programına
ekleyebilecek, ancak Ders Bilgi Paketinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

32.

Öğretim Programı ekranında Ders Bilgi Paketine ait bilgileri girmek ya da güncellemek için ilgili
dersin üzerine tıklayınız.

33.

Aşağıdaki ekran görüntülenecektir.
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34.

Sol sütundaki E1-E5 arasındaki maddeleri sırayla tıklayınız. Ekranın sağındaki “Düzenle” bağlantısına
tıklayarak ilgili alanları doldurunuz ve “Kaydet” bağlantısına basarak girdiğiniz verileri kaydediniz.

35.

Sol sütundaki E6.Dersin Detaylı Bilgileri kısmından ilgili derse ait yaptığınız tüm güncellemeleri
görebilirsiniz.

36.

D Sekmesinin altında yer alan D.20. Düzeltmeler seçeneği Bologna Proje Danışmanları'nın yukarıda
doldurmuş olduğunuz bilgilerde buldukları hataları sizlere bildirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kontrol
edildikten sonra girdiğiniz verilerde buradaki bilgilere göre düzeltme yapmalısınız.
Her türlü sorunuzda biriminizin Bologna Koordinatörüne danışabilirsiniz.
Çalışmalarınızda gösterdiğiniz sabır ve özen için teşekkür ederiz.
Bologna Koordinatörlüğü
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