Açık Ders Malzemeleri
Açık Ders Malzemesi: Ankara Üniversitesi’nde verilen dersler için bir akademik dönemi kapsayan (14
hafta) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları, (Ppt, video, animasyon, vb.) örnek sınav ve çözümleri,
örnek ödev, proje ve uygulamalar, ek okuma parçalarından oluşan her türlü ders kaynağıdır. (Açık Ders
Malzemeleri Desteği Yönergesi Madde-4/1-a)
-

-

Ders Notları bir akademik dönemi kapsayacak şekilde 12/14 haftaya bölünmüş olmalıdır.
Her haftaya ait ders dosyasında ilgili konu/konuların anlatıldığı metinler yer almalıdır.
Ders İzlencesi ve öğretim üyesine/üyelerine ait cv ler yer almalıdır.
Ders dosyaları word-pdf belgesi ya da powerpoint sunumu olmalıdır.
Ortak verilen derslerde her öğretim üyesine ait cv dersin sayfasında ayrı ayrı yer almalıdır.
Hazırlanan açık ders malzemelerinde yer alan bilgi ve belgelerde, telif hakkı ve bilimsel etik
ihlali bulunmamalıdır. Bu konularda her türlü sorumluluk açık ders malzemesini hazırlayan
öğretim elemanına aittir.
Paylaşılan dersler için şifre vb. hiçbir kısıtlama bulunmamalı, isteyen herkesin erişimine açık
olmalıdır.

*Ders izlencesi ve çalışma takviminin boş formlarını anasayfada yer alan örnek ders alanından
indirerek kendi dersiniz için uyarlayabilirsiniz.

Ders dosyalarını yüklemek için:
1- Sağ Üst tarafta yer alan “giriş yap” butonuna tıklayınız.

2- Kullanıcı adı olarak kurumsal e-posta adresinizi ve şifre olarak e-posta adresine ait şifreyi
kullanınız.

3- Giriş yaptıktan sonra gelen sayfada zorunlu alanları doldurarak profilinizi tamamlayınız.

4- Bu işlemden sonra sistem yöneticisi tarafından “ders ekleme” yetkisi hesabınıza
tanımlanacaktır. Burada yaşanabilecek bir gecikme için a.acikders@gmail.com adresine ders
açıcı yetkisi talebini içeren bir e-posta atılması yeterlidir.

5- Sisteme giriş yaptıktan sonra ekleyeceğimiz derse ait fakülte ve bölüm varsa oraya ; yoksa
geçici ders dizinine gidiniz. Yeni ders ekle butonu ile dersi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

6- Zorunlu alanları doldurarak değişiklikleri kaydet butonuna tıklayınız.

Konu biçimi ya da
haftalık biçim seçilmeli

7- Ders dosyalarını sürükle bırak yöntemi ile ilgili alanlara yüklemek için düzenleme butonu
kırmızı renkte (aktif) olmalıdır.
Düzenleme
yapabilmek için
yeşil renkli butona
tıklayınız

8- Örnek ders sayfasında Ders İzlencesi ve Çalışma Planı (Takvimi)’nin boş formlarını indirerek,
kendi dersiniz için uyarlayabilirsiniz.
Öğretim üyesi cv si ve ders
izlencesi ve çalışma takvimi
üst alanda yer almalıdır.
Dosyaları sürükle-bırak yolu ile ilgili
hafta/konulara sürükleyiniz

Her haftaya/konuya karşılık gelen ders
dosyalarının yüklemesini tamamlayınız

Yönetim bloğunda “ayarları düzenle” sekmesi
ile dersin adı, kodu, özeti vb. bilgileri yeniden
güncelleyebilirsiniz.

Dosyaların yüklemesi tamamlandığında ders erişime hazır hale gelmiş olur. Geçici ders dizininde
açılan dersler tamamlandıktan sonra sistem yöneticisi tarafından ilgili fakülte/bölüme taşınacaktır.
İletişim: a.acikders@gmail.com
212 67 20 / 1556

