Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Süreçleri

Kayıt

Danışman
Ataması

•Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda
belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile
ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurur.

•EABD kurulu, kayıt süresinin bitimi tarihinden itibaren bir hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve
ilgili öğretim üyesinin uygun görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt
sonrasında çalışmak istediği bilim dalını ve varsa danışman tercihini EABD başkanına yazılı olarak bildirebilir.

Ders Kaydı

•Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde alacakları derslere kaydolurlar. Ders
kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır. Öğrenciler, danışman ve EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğrenim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerden de en fazla dokuz kredilik ders seçebilirler.

Tez Önerisi

•Danışman, tez önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD başkanlığına sunar. Tez önerisi, EABD kurulunun
olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği, danışmanın teklifi, ilgili
EABD kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Tez Yazımı

•Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü
kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde
olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

•Jüri, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de başka bir EABD’ndan veya Üniversite dışındaki bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Atanmış olması halinde, ikinci
Savunma Jürisi danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABD’nda yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’ndan
Oluşturulması görevlendirme yapılabilir

•Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde enstitü tarafından
belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da
Tez Savunma hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi,
en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.
Sınavı

Tez Teslimi

•Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin yeterli sayıda kopyasını
ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve
diploma eki verilir.
Bu çizelge özet olarak bilgi vermek amaçlıdır. Süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğini inceleyiniz.

