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TEZLİ YÜKSEK  LİSANS POGRAMI ÖĞRENİM SÜRECİ 

Kabul Şartları 

 

 Lisans diplomasına sahip olmak, 

 ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak (Uluslararası Öğrencilerde ALES şartı 

aranmaz), 

 Başvurduğu programın ilanda belirtilen özel koşullarına sahip olmak. 

 Enstitümüz lisansüstü programlarına ilgili akademik yılın güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı 

yapılmakta olup program kontenjan, özel koşul bilgileri ve tarihleri ilanlarda yer almaktadır. 

 Başvurular http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresi üzerinden 

yapılmaktadır. 

 İlanlar, sonuçlar ve ilgili açıklamalar Enstitümüz ve Üniversitemiz web sitelerinde duyurulmaktadır. 

 Kesin kayıt sonuçları ile birlikte öğrencilerin e-posta adreslerine ubys.bartin.edu.tr sayfası için kullanıcı 

adı ve şifre gönderilir. 

 

Ders Aşaması 

 Kesin kaydı yapılan öğrenciler için Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından danışman ataması yapılır. 

 Ders kayıtları ubys.bartin.edu.tr adresi üzerinden yapılır. 

 Öğrenciler Akademik Takvim ile belirlenen ve duyurulan ders kayıt haftasında ders kayıt işlemlerini 

danışmanlarıyla birlikte gerçekleştirir.  Ders kayıt işlemi danışman onayından sonra tamamlanır. 

 Öğrenci, kayıt olduğu programın zorunlu dersleri dâhil olmak üzere 7 ders, danışmanlık ve uzmanlık dersleri ve 

bir seminer dersini başarılı ile tamamlamalıdır.  

 Her ders döneminde toplam 30 AKTS’lik ders kaydı yapılmalıdır. Seminer dersi ikinci ders döneminde kayıtlanır.  

 30 AKTS’ye ek olarak ikinci ders döneminde bir önceki dönemden başarısız veya eksik olan en fazla iki ders 

alınabilir. 

 Seminer, uzmanlık ve danışmanlık dersleri danışman öğretim üyesinden alınır. 

 Seminer dersi sunum gün ve tarihi Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilir ve dönem sonunda 

öğrenciler tarafından izleyicilere açık bir şekilde sunum yapılarak tamamlanır.  

 Seminer çalışması, seminer sunumu sonrası danışman tarafından doldurulacak olan  “FRM-0258 Yüksek Lisans 

Seminer Dersi Uygulama Formu” ile birlikte CD içerisinde Enstitüye teslim edilir. 

 Ders aşaması 2 dönem sürmekte olup, azami olarak 4. dönemin sonuna kadar tüm derslerin ve seminer dersinin 

başarılı ile tamamlanması gerekir. Tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

 Öğrenciler ders aşamasında “FRM-0259 Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirim Formu” ile birlikte Anabilim Dalı 

Başkanlığı aracılığıyla tez önerisini Enstitüye göndermelidir. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler diğer 

koşulları sağlasa dahi tez aşamasına geçemez.  

 Öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanmak için her dönem ders kaydı yapmak zorundadır. 

Tez Aşaması 

 Kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri dâhil 7 ders, danışmanlık ve uzmanlık dersleri ve bir seminer dersini 

başarılı olarak bitiren ve ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olan ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan öğrenci tez aşamasına geçer. 

 Tez dönemindeki öğrenciler Akademik Takvim ile belirlenen ve duyurulan ders kayıt haftasında danışmanından 

alacağı tez dönemi uzmanlık ve danışmanlık derslerine kayıt işlemlerini danışmanlarıyla birlikte gerçekleştirir. 

 Tez dönemi uzmanlık ve danışmanlık dersleri 30 AKTS olup öğrenci en az 2 dönem tez dönemi uzmanlık ve 

danışmanlık derslerine kayıtlanmalı ve başarılı olmalıdır.  

 120 AKTS tamamlanması durumunda en erken 4. dönemin sonunda en geç 6. dönemin sonunda tez savunma 

sınavına girilmelidir.  

 Azami 6. dönemin sonuna kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

Mezuniyet Süreci 

 Programın zorunlu dersleri dâhil 7 dersini,  danışmanlık ve uzmanlık derslerini ve seminer dersini başarılı ile 

tamamlayan, 

 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği içerikli en az bir dersi başarı ile tamamlayan, 

 Tez konusu teklifi en az 4 ay önce Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, 

 120 AKTS’yi başarılı ile tamamlayan, 

 Yayın şartını yerine getiren öğrenci tez savunma sınavına girebilir. 

 

Süreç Yol Haritası için tıklayınız. 
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