Tezsiz Yüksek lisans programı tamamlama süresi en
az iki yarıyıl ve en fazla üç yarıyıldır. Azami sürenin
sonunda
başarısız
olan
veya
programı
tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

Anabilim Dalının belirleyeceği kontenjan
önerileri Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitü’ ye
bildirilir. Enstitü Kurulu ve Üniversitemiz
Senatosu tarafından onaylanan kontenjanlar GÜZ
yarıyılı için Haziran ayında Enstitü web sayfasında
ilan edilir.

Enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihleri
arasında öğrenci adayı ön kayıt işlemini ilgili
adresten online olarak gerçekleştirir. Başvuru
evraklarını son başvuru tarihinden önce
Enstitüye ulaştırır.

Kayıt yaptıran her öğrenci için Anabilim Dalı
önerisine istinaden Danışman öğretim üyesi
atanır.(yeni
kayıtlı
öğrencilere
danışman
atanıncaya kadar bu görevi Anabilim Dalı Başkanı
yürütür)

Anabilim Dalı, Eğitim Öğretim yılı akademik
yarıyıl başlamadan önce;
 Haftalık Ders programlarını,
 Ders yükü bildirim formlarını,
 Yeni öğrenciler için danışman
öğretim üyesi önerilerini,
 Geçerli yarıyıl için verilecek dersler ve
öğretim üyeleri formları hazırlanarak
A.D. Kurul Kararı ekinde Enstitüye
sunar.

Akademik takvime göre öğrenci, kayıt yenileme
ders seçimi ve danışman onayı işlemlerini
tamamlar. Anabilim dalı tarafından alması
gereken dersler belirlenir ve 2 yarıyıl kayıt
yenilenmesi suretiyle ders aşaması devam eder.

Dönem projesi ikinci yarıyılda başlar ve azami
sürenin sonuna kadar devam edebilir.
Başvurusu kabul edilen öğrenci adayları başarı
sıralamasına göre Enstitü tarafından belirtilen
tarihte ilan edilir. Öğrenci adayı İlgili Anabilim
Dalının ilan etmiş olduğu kontenjan dahilinde
kesin kayıt için istenilen belgeleri eksiksiz
Enstitüye teslim eder ve kayıt işlemlerini
tamamlar.

Öğrenci, dönem projesinin alındığı 2. yarıyılda,
dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı
ile Enstitüye yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı
olan öğrenci dönem projesinin dijital kopyası ile en
az bir adet ciltlenmiş nüshasını Enstitüye teslim
eder.

Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik
sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

EYK tarafından mezuniyeti onaylanan öğrenci
diploma işlemleri için Enstitüden temin edeceği
“İlişik Kesme Formu” ile birlikte Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı Diploma Servisine müracaat
ederek diplomasını alabilir.

Daha Detaylı Bilgi İçin Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizi inceleyiniz.

