AVESİS –İÜC Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde Öğretim Üyelerinin Verdiği Ders bilgilerinin oluşturulması / güncellenmesi

1) Avesis - İÜC Akademik Veri Yönetim Sistemi’nin https://avesis.istanbulc.edu.tr/ web adresinden “Araştırmacı Girişi” bölümünden ilgili bilgileri girerek
sisteme giriniz.
2) Ekranınıza gelen AVESİS ekranında “Kimlik ve Profil Bilgileri” kısmında ilgili yerlerdeki bilgilerinizi kontrol ediniz ve güncelleyiniz.
a. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ kısmında Kimlik Bilgileri, Kurum Bilgileri, Görev Yeri Bilgileri, Tercihlerim, İletişim Bilgilerinizi güncelleyiniz.
b. PROFİL BİLGİLERİ kısmında Araştırma Alanları, Biyografi, Temel Eserler, Uluslararası Araştırmacı ID’leri (Scholar ID, ORCID, Researcher ID, Scopus
ID, Yöksis ID), Alternatif İsimler, Sosyal Medya Hesapları bilgilerini güncelleyiniz.
c. ÖZGEÇMİŞ YÖNETİMİ kısmında görüntülenmesini istediğiniz özgeçmiş bilgileri ayarlarını yapabilirsiniz.

3)

“Mesleki Deneyim” kısmında “Verdiği Dersler” sekmesinin “Ders bilgileri” kısmında “Kurumunuz” ve “Dersin Yürütüldüğü Kurum/Bölüm” kısmı kontrol
edilmelidir. Öğretim üyesinin kurumu ve dersin yürütüldüğü kurum doğru seçilmediğinde oluşturulacak Anabilim Dalı, Bölüm ve Fakülte faaliyet raporlarında
öğretim üyelerinin faaliyetleri gözükmemektedir. Bildiğiniz üzere, daha önce AVES sistemine veri girişleri yapılmış ve bu sistemdeki veriler 2018 yılında yeni
oluşturulan AVESİS sistemine aktarılmıştır. Üniversitemizin ikiye bölünmesi nedeniyle, bu bölümde kurum bilgilerinizi ve dersin yürütüldüğü kurum / bölüm
bilgilerini mutlaka güncelleyiniz.

4) “Mesleki Deneyim” kısmında “Verdiği Dersler” sekmesine tıklanarak verdiğiniz derslerle ilgili kayıtları oluşturabilirsiniz.
a. Bu kısımdaki veri girişlerinde 2020 yılının raporlamasının doğru şekilde oluşması için, 2019-2020 Bahar ve 2020-2021 Güz Eğitim-Öğretim yıllarında
vermiş olduğunuz derslere ait bilgilerin girilmesi yararlı olacaktır.
b. İlgili dersin “Dönemdeki Toplam Ders Saati” toplamını = 14 hafta X (haftalık teorik ders saati + haftalık pratik ders saati) hesaplayarak yazınız.
c. “Dersi yürüttüğünüz dönemdeki haftalık ders yükünüz” kısmına yazılan değer Anabilim Dalı / Bölüm ders yükü tablosuna doğrudan yansımaktadır.
Dolayısı ile buraya yazılacak olan değer ilgili ders için “Haftalık teorik Ders Saati + Haftalık Pratik Ders Saati” toplamı şeklinde olmalıdır. Bu bölümdeki
“Dersi yürüttüğünüz dönemdeki haftalık ders yükünüz” ifadesi verilerini girdiğiniz ders için haftalık ders saati yükünüzü ifade etmektedir.

d. Akademik yıl bilgileri ve öğrenci sayısı bilgilerini girerek, bir sonraki aşamaya “İleri” sekmesi tıklanarak geçilmelidir.
e. İlgili dersin “Yürütülen dönemler” ve “Ders Materyalleri” kısımlarında istenen bilgiler sisteme girilerek “Kaydet” butonuna tıklanarak kayıt işlemi
tamamlanmalıdır.

