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http://ubys.bartin.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ 
-Ders döneminde olan öğrenciler İlk Döneminde 4 ders, danışmanlık ve uzmanlık derslerini, İkinci döneminde 3 ders, 

seminer, danışmanlık ve uzmanlık derslerini almalıdır. Önceki dönemden başarısız olan en fazla iki dersinizi 

alabilirsiniz. 

 SYUD ve SYDD Ders Dönemi Uzmanlık ve Danışmanlık dersleri danışman öğretim üyesinden alınmalıdır. 

 Ders döneminde Araştırma yöntemleri ve bölümünüz zorunlu derslerini almayı unutmayın. 

 Ders döneminiz devam ettiği sürede SYUD ve SYDD derslerini tekrar etmelisiniz. 

-Tez dönemine geçen öğrencilerinde ders kaydı yapması zorunludur. 

 İlk kez tez dönemine geçen öğrenciler; SYUT, SYDT Tez Dönemi Uzmanlık ve Danışmanlık dersleri danışman 

öğretim üyesinden alınmalıdır. 

 4. Tez döneminde ve uzattığı dönemlerde tez dönemi öğrencilerini SYDTB ve SYUTB Tez Bitirme Dönemi 

Uzmanlık ve Danışmanlık derslerini tekrar etmelidir. (Danışman öğretim üyesinden) 

-5.Yarıyıl itibariyle öğrenciliğiniz devam ettiği sürece 129 TL harç borcu ödemeniz gerekmektedir. 
 

 UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ 
 İlk dönem 6 ders ikinci dönem ise 4 ders ve dönem projesi dersi alınmalıdır. 

 Bölümüzün zorunlu derslerini almayı unutmayın. 

 2 dönemlik bir plan bulunmakla birlikte bir dönemlik uzatma hakkıyla en fazla 3. dönemde mezun 

olmalısınız. 

 Derslerinizi  http://eders.bartin.edu.tr/Account/LoginBefore  adresinden takip edebilirsiniz. 

Her dönem Eğitim ücreti bedeliniz ödemeniz gerekmektedir. 
 

 DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ 
-Ders döneminde olan öğrenciler İlk Döneminde 4 ders, danışmanlık ve uzmanlık derslerini, İkinci döneminde 3 ders, 

seminer, danışmanlık ve uzmanlık derslerini almalıdır. Önceki dönemden başarısız olan en fazla iki dersinizi 

alabilirsiniz. 

 SDUD ve SDDD Ders Dönemi Uzmanlık ve Danışmanlık dersleri danışman öğretim üyesinden alınmalıdır. 
 

 Ders döneminde Araştırma yöntemleri ve bölümünüz zorunlu derslerini almayı unutmayın. 
 

 

 Ders döneminiz devam ettiği sürede SDUD ve SDDD derslerini tekrar etmelisiniz. 
-Yeterlik döneminde olan öğrencilerinde SDUYÖ ve SYDDYÖ Uzmanlık ve danışmanlık derslerini seçmeleri zorunludur. 

-Tez döneminde olan öğrencilerinde ders kaydı yapması zorunludur. 

 İlk kez tez dönemine geçen öğrenciler; SYUT, SYDT Tez Dönemi Uzmanlık ve Danışmanlık dersleri danışman 

öğretim üyesinden alınmalıdır. 

 8. Döneminde  ve uzattığı dönemlerde tez dönemi öğrencileri SYDTB ve SYUTB Tez Bitirme Dönemi 

Uzmanlık ve Danışmanlık derslerini tekrar etmelidir. (Danışman öğretim üyesinden) 

-9.Yarıyıl itibariyle öğrenciliğiniz devam ettiği sürece 129 TL harç borcu ödemeniz gerekmektedir. 
 

Yüksek Lisans Danışmanlık Uzmanlık Dersleri 
SYUD: Yüksek lisans ders dönemi uzmanlık dersi                            
SYDD: Yüksek lisans ders dönemi danışmanlık dersi                       
SYDT: Yüksek lisans tez dönemi danışmanlık dersi 
SYUT: Yüksek lisans tez dönemi uzmanlık dersi 
SYDTB: Yüksek lisans tez bitirme dönemi danışmanlık 
dersi 
SYUTB: Yüksek lisans tez bitirme dönemi uzmanlık dersi 
 

Doktora Danışmanlık Uzmanlık Dersleri 
SDUD: Doktora ders dönemi uzmanlık dersi 
SDDD: Doktora ders dönemi danışmanlık dersi 
SDUYÖ: Doktora yeterlik dönemi uzmanlık dersi 
SYDDYÖ: Doktora yeterlik dönemi danışmanlık dersi 
SDUT: Doktora tez dönemi uzmanlık dersi 
SDDT: Doktora tez dönemi danışmanlık dersi 
SDDTB: Doktora tez bitirme dönemi danışmanlık dersi 
SDUTB: Doktora tez bitirme dönemi uzmanlık dersi 
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