
Güz Dönemi 1. Sınıf (lisans - ön lisans)

"- 1. Hafta"
MsTeams vb. bir ortamda toplu iletişim grubu oluşturulması, 

Danışmanlık ve Kariyer Planlama dersinin MsTeams üzerinden 
yapılacağının bilgisinin verilmesi.

Tanışma (danışmanlar kendini tanıtmalı; akademik danışmanlık 
sistemi hakkında bilgi vermeli; tüm öğrencilerin tek tek kendini 

tanıtması sağlanmalı; iyi bir dönem geçmesi için dilek ve 
temenniler iletilmeli.)

Oryantasyon kapsamında verilen Bir Bilene Sor, Akran Desteği 
ve Kütüphane-Kaynak kullanımı, Kariyer Danışmanlığı sunum-

seminerlerinin tekrarı

Güz dönemine ağırlıklı olarak eğilerek  Akademik Takvimin 
üzerinden geçilmesi

Öğretim elemanlarının ofis saati uygulaması ve ofis saatlerine 
ulaşım konusunda bilgi verilmesi

COVID 19 korunma yöntemlerinin ve KÜN'ün aldığı tedbirlerin 
anlatılması

OBS ve ALMS kullanımı konusunda bilgilendirme

Teams'e katılımların kurumsal e-postalar ile yapılması konusuda 
öğrencilerin uyarılması. Yoklama bilgisinin öğrencilere 

aktarılması. 

Üniversite değerlerimiz. KÜN'lü olmak, Akıl, Ahlak, Adalet, Adap 
mottosuna uygun bir içerikle aidiyetin ve üniversiteli kimliğinin 

oluşturulması.

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Mali Kayıt İşlemleri (Sadece hazılrık okumuşlar için) Ders kaydı 
onaylarının tamamlanması, kredi transfer eden öğrencilerin 

bilgilendirilmesi (işlem sınıf ortamında danışmanlık dersi 
saatinde yapılmayacaktır)

Yabancı Dil Birimi tarafından bilgilendirme yapılması ( 
Derslerden Kalma /Geçme Sistemleri, Kur sistemi, Derslere 

Devamın ve Derslere Canlı Katılımın Önemi)
Danışmanlık ve Kariyer Planlama dersinin amacı ve öğrencilere 
hangi konularda destek verileceğinin açıklanması, SEM ve PDR 

birimi ile yapılacak işbirliği konusuna bilgi verilmesi ve 
hatırlatma yapılması.

1. Hafta

 



Etkinliklerin önemi vurgulanmalı, öğrencilerin etkinlere 
katılımının sağlanması konusunda uyarıların yapılması. 

Etkinliklere nereden bakılacağı ve etkinlerin nereden takip 
edileceği bilgisinin verilmesi. Etkinlik puanlarının nereden takip 

edileceği bilgisinin verilmesi, etkinlik puanı ile ilgili yaşanan 
sorunlarda yapılması gerekenler.

Sosyal Sorumluluk kavramı ve gönüllülük kavramının anlatımı /  
Sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirme

Sınıfta Bir Bilen öğrencilerin kendini tanıtması

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Ders kaydı onaylarının tamamlanması, kredi transfer eden 
öğrencilerin bilgilendirilmesi (işlem sınıf ortamında danışmanlık 

dersi saatinde yapılmayacaktır)

Üniversitemizin neden yüz yüze eğitime geçmediği konusunda 
bilgi verilmesi. Uzaktan eğitime geçilmesinin sebeplerinin 

yeniden üzerinden geçilmesi.

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Devamsızlık bilgilerinin danışmanlar tarafından gözden 
geçirilmesi ve kritik durumdaki öğrencilerin uyarılması

KÜN'de uygulanan not sistemleri hakkında bilgi verilmesi

Sınav notlarına itiraz usullerinin anlatılması
Koşullu geçmek ne demektir bilgi verilmesi

Kopya ve intihal konularında bilgi verilmesi, sonuçlarının 
anlatılması

ÇAP, Yandal, Kurum içi yatay geçişe ilişkin bilgilendirme 
bilgilendirme

Devamsızlık ve olası sonuçları konusunda öğrencilerin uyarılması

Ön koşullu dersler, özel geçme notuna sahip dersler ve not 
ortalamasının hesabı konusunda bilgi verilmesi

Tek ders, üç ders ve not yükseltme sınavları ne demektir bilgi 
verilmesi

Mesleki uygulamalarda ve stajlar ve işyerlerinde uyulması 
gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi.

Devamsızlık ve olası sonuçları konusunda öğrencilerin uyarılması

Program veya Bölüm Başkanı ile tanışma (KÜN SOBE sisteminin 
anlatılması, KÜN küresel farkındalık derslerinin içerik ve 

amaçlarının anlatılması, bölüm ve programın hedefleri, eğitim 
çıktıları, meslek/alan tanıtımı)

2. Hafta

4. Hafta

3. Hafta



5. Hafta Temel İletişim Becerileri-1

6. Hafta PDR Birimi tarafından verilecek eğitim (Sosyal Fobi)

7. Hafta

Memnuniyet anketlerinin MsTeams üzerinden doldurulması 
gerektiğine dair bilgi verilmesi.  Anketlerin doldurulmasının 

önemi hususunda bilgi verilmesi. Anket sorularına dair 
açıklamaların yapılması. Anketlerin Danışmanlık ve Kariyer 

Planlama Dersi süresince doldurulması gerektiğinin bilgisinin 
verilmesi

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Memnuniyet anketlerinin yapılmasının takibi

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Devamsızlık bilgilerinin danışmanlar tarafından gözden 
geçirilmesi ve kritik durumdaki öğrencilerin uyarılması

10. Hafta
CV Hazırlama Usulleri eğitimi SEM tarafından verilecek. 

Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri.

11. Hafta Anket sonuçlarının öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi

12. Hafta Serbest İçerik
13. Hafta Serbest İçerik
14. Hafta Serbest İçerik

Bahar Dönemi 1. Sınıf (lisans - ön lisans)

8. Hafta

9. Hafta

Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılacak genel 
bilgilendirme sunumu

Mülakat Teknikleri Eğitimi SEM tarafından verilecek, Etkili 
Mülakat Teknikleri; Mülakat örnekleri ve provaları ile 

öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini 
geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin 

etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması.



Tanışma (danışman kendini tanıtmalı, tüm öğrencilerin tek tek 
kendini tanıtması sağlanmalı, iyi bir dönem geçmesi için dilek ve 

temenniler iletilmeli.) (danışman-öğrenci değişikliği yoksa 
öğrenciler tek tek kendileri hakkında kısa bilgi verir. Önceki 

ydönemin nasıl geçtiğine dair değerlendirme yapılır.)

MsTeams, bir ortamda toplu iletişim grubu oluşturulması

Bahar dönemine ağırlık verilerek  Akademik Takvimin üzerinden 
geçilmesi

Danışmanlık ofis saatinin ve ofis saatininin kapsamının 
öğrenciye iletilmesi

Mali kayıt, üstten ders alma, alttan ders alma, kredi yükü 
hakkında bilgi verilmesi

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Ders kaydı onaylarının tamamlanması, kredi transfer eden 
öğrencilerin bilgilendirilmesi (işlem sınıf ortamında danışmanlık 

dersi saatinde yapılmayacaktır)

2. Hafta
Mesleki uygulamalarda ve stajlar ve işyerlerinde uyulması 

gereken kurallar hakkında bilgi verilmesi.
Sürdülebilirlik kavramı. İnsan, doğa, hayat, iş, toplum için bu 

kavramın önemi

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Ders kaydı onaylarının tamamlanması, kredi transfer eden 
öğrencilerin bilgilendirilmesi (işlem sınıf ortamında danışmanlık 

dersi saatinde yapılmayacaktır)

3. Hafta
Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılacak değişim 

programları, takvim hatırlatması vs. sunumu

4. Hafta Zaman Yönetimi Dersi SEM tarafından verilecek

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Devamsızlık bilgilerinin danışmanlar tarafından gözden 
geçirilmesi ve kritik durumdaki öğrencilerin uyarılması

5. Hafta Program veya Bölüm Başkanı ile genel değerlendirme

6. Hafta Not Alma Teknikleri Dersi SEM tarafından Verilecek

1. Hafta



7. Hafta

Memnuniyet anketlerinin MsTeams üzerinden doldurulması 
gerektiğine dair bilgi verilmesi.  Anketlerin doldurulmasının 

önemi hususunda bilgi verilmesi. Anket sorularına dair 
açıklamaların yapılması. Anketlerin Danışmanlık ve Kariyer 

Planlama Dersi süresince doldurulması gerektiğinin bilgisinin 
verilmesi

8. Hafta PDR Birimi tarafından verilecek eğitim

ders saati dışında 
yürütülecek  işlem

Devamsızlık bilgilerinin danışmanlar tarafından gözden 
geçirilmesi ve kritik durumdaki öğrencilerin uyarılması

Ekip Çalışması Eğitimi

10. Hafta Anket sonuçlarının öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi

Yaz okulu (ders nasıl alınır, kaç hafta sürer, ders hangi 
koşullarda açılır, ücret bilgisi) hakkında bilgi verilmesi

Etkinlik telafisi hakkında bilgi verilmesi

Muafiyet sınavı hakkında bilgi verilmesi

Tek ders, üç ders, not yükseltme sınavları hakkında bilgi 
verilmesi

12. Hafta Serbest İçerik

13. Hafta Serbest İçerik
14. Hafta Serbest İçerik

11. Hafta

9. Hafta


	Yeni Taslak

