Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri
Toplantı Tarihi
Toplantı No

: 08.05.2015
: 264

A. Danışman Atanması
1. Lisansüstü programlarda yürütülen tez çalışmalarına ikinci danışman, başka bir üniversite
veya kurumda kadrosu bulunan akademik unvan ve dereceye sahip kişiler arasından atanabilir.
2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir.
3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst
sınırı 12'dir. Ancak, bu sınır ÖYP, 35. Madde, ÜNİP, Türkiye Devlet Burslusu ve diğer yabancı
uyruklu öğrenciler gerekçe gösterilerek ÜYK tarafından %50 oranında artırılabilir.
4. Emekli olan veya başka bir sebeple üniversitemizden ayrılan öğretim üyelerinin tez
danışmanlıkları yasal sürenin sonunda biter. Yasal süre; yüksek lisans için 2 yıl, doktora için 4
yıldır. Ayrıca bu öğretim üyelerine ders görevlendirmesi yapılmaz.
5. Hali hazırda üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı,
belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.
B. Dersler ve Jüriler
Lisansüstü programlarda derslerin yürütülmesinde, jürilerin oluşturulmasında ve tez
savunmasında;
1. Programlarda toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla en az % 25 oranında
zorunlu dersleri kapsayan bir öğretim programı (müfredat) belirlenmelidir. Bunun dışında
seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.
3. Doktora yeterlik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman
dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez savunma jürileri ise en az biri kurum
dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. Kurum dışından
gelecek öğretim üyeleri ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.
C. Tezler
1. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek
intihal programı raporu teslim edilir.
D. Derslerin Yürütülmesi
Lisansüstü programlarda görevli öğretim üyeleri 1 yarıyılda 2 Türkçe ve 1 İngilizce olmak
üzere en fazla 3 ders ve 2 uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler aynı dönemde danışmanları
tarafından açılan sadece 1 uzmanlık alan dersine yazılabilir.

