BARTIN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
UZMANLIK ALAN VE DANIŞMANLIK DERSLERİ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge, uzmanlık alan ve danışmanlık derslerinin açılması, yürütülmesi ve
ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 11. maddesi, Bartın
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığının Ders Yükü Tespiti ve Ek
Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Uzmanlık Alan Dersi
MADDE 3 - (1) Lisansüstü öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi
ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin aktarılması, öğrencilere temel bilimsel ve akademik çalışma
disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili literatürü izleyebilme yeteneği kazandırılması, bilimsel etik
kuralların öğretilmesi ve özümsetilmesi amacıyla tamamı teorik olan uzmanlık alan dersi verilir.
(2) “Uzmanlık Alan Dersi” danışmanın tüm lisansüstü öğrencileri tarafından her dönemde alınır.
“Uzmanlık Alan Dersi”, haftalık 4 (4+0) teorik saattir.
(3) Danışman öğretim üyesi yüksek lisans programlarında ders ve tez dönemi olmak üzere en çok iki,
doktora programlarında ders, yeterlik ve tez dönemi olmak üzere en çok üç “Uzmanlık Alan Dersi” açıp
yürütebilir.
(4) “Uzmanlık Alan Dersi” öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. Öğretim üyesi tarafından dersi
alan öğrencinin durumu değerlendirilerek bir sonraki dönem başlamadan “YT (Yeterli)” veya “YZ
(Yetersiz)” şeklinde not girişi yapılır.
(5) “Uzmanlık Alan Dersi” nin açılmasında, öğretim üyesinin birimindeki kurulların öngördüğü lisans ve
lisansüstü derslerinin ve görevlerinin aksamaması dikkate alınır.
(6) “Uzmanlık Alan Dersi”nin haftalık ders programı ve ders yükü, Ücrete Esas Ek Ders Yükü puantajında
gösterilir. Farklı programlarda yürütülen Uzmanlık Alan Dersi/Dersleri, derse kayıtlı öğrenci sayısına
bakılmaksızın haftalık azami 8 teorik ders saati ile ücretlendirilir. Haftalık ders programında yer almayan
uzmanlık alan dersinin ücreti ödenmez.
(7) “Uzmanlık Alan Dersi” öğretim üyesinin izinli ve raporlu olduğu tarihler dışında güz ve bahar
yarıyılları, ara tatiller ve yaz tatillerinde kesintisiz olarak devam eder.
(8) “Uzmanlık Alan Dersi” için resmî olarak görevlendirildiği ve raporlu olduğu tarihler için telafi dersi,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.
(9) Resmî tatiller, bayram tatilleri ile yıllık izinli olunan tarihlerde yapılamayan “Uzmanlık Alan Dersi”
için telafi dersi yapılmaz.
(10) Dört haftadan uzun süre yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilen tarihlerdeki “Uzmanlık Alan
Dersi” için telafi dersi yapılmaz. Dört haftadan uzun süreli görevlendirmelerde ise danışmanlığı devam eden
öğretim üyesinin uzmanlık alan dersi Anabilim Dalı Kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
görevlendirme süresince başka bir öğretim üyesine aktarılır.
(11) “Uzmanlık Alan Dersi” sınav yüküne dâhil değildir.
(12) “Uzmanlık Alan Dersi”, ikinci danışman tarafından açılamaz.
(13) Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için “Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz.
Danışmanlık Dersi
MADDE 4 - (1) Danışmanlık dersi, öğretim üyesi eşliğinde öğrenciyi teorik ve uygulamalı özgün
çalışmalarında bilimsel anlamda desteklemeyi ve yol göstermeyi amaçlar.
(2) Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/hafta ders yüküdür. Tezsiz yüksek
lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için aynı şekilde uygulama yapılır.
(3) Bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi danışmalıklarından kazanabileceği azami
ders yükü 10 saat/ haftayı geçemez.

(4) Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen
emekli öğretim üyeleri dâhil) Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine
kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 5 - (1) Bu yönerge, Bartın Üniversitesi Senatosu kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
yürütür.

