ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1 Seminer ve Uzmanlık Alan Derslerinden oluşur.
Tüm kredili derslerden başarılı olduktan sonra tez aşamasına geçilir.
Her yarıyıl 30 AKTS den az olmamak koşulu ile toplam en az (4X30)120 AKTS ile program tamamlanır.
Ders aşaması 2 yarıyıl (dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 yarıyıldır), tez aşaması da 2 yarıyıl olmak üzere programın süresi toplam 4 yarıyıldır (2 yıldır).
Azami süresi ise 6 yarıyıldır(3 yıl)
BAŞLAMA
1.Yarıyıl: Ders Aşaması

Bu yarıyılda kredi toplamı 12 ‘den fazla olmamak üzere dersler alınır (derslerin toplamı en az AKTS 30 olmalı).
Yarıyıl sonuna kadar danışman belirlenir.

2. Yarıyıl: Ders ve Seminer Aşaması (derslerin yanında seminer alınır)

Bu yarıyıl kredi toplamı 12 ‘den fazla olmayan derslerin yanında seminer de alınır. (seminer dahil derslerin toplamı en az AKTS 30 olmalı )

Dördüncü yarıyılın
sonuna
kadar
bütün derslerden
başarılı
olamayanların
(seminer
dahil)

Bütün dersler (en az 7 ders ve 1 seminer olmak üzere) başarıyla tamamlanmış olacak
(Ders aşaması 2 yarıyıldır ve en az 60 AKTS olmak üzere en az 21 krediyi tamamlayacak).

ilişiği kesilir

Tez Yazım Kılavuzu’na
göre hazırlanmış 5 adet
tez, Anabilim Dalı
Başkanlığı’na teslim
edilir.

Tez çalışması (uzmanlık alan dersi) en az 2
yarıyıl devam eder ve Azami süre 3 yıl (6 yarıyıl)
bitmeden tamamlanması gerekir.
Tez çalışması tamam mı?

İlişiği
Kesilir
Tez Savunma Sınavı Jürisi, ilgili Anabilim
Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile belirlenir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı’na girilir.

Tez kabul edildi mi?

Tez’e düzeltme
verildiyse…

EVET

4 adet ciltlenmiş tez, sınava giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilir.
Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Tezi
şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye
diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

En geç 3 ay içinde düzeltmeler
yapılıp, Tez Savunma Sınavı’ na
tekrar girilir.

İlişiği
Kesilir
Tez kabul
edildiyse…

Tezi şekil yönden uygun bulunan öğrenci sınava giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde aşağıdaki belge ve
dokümanları teslim eder.
1- 4 adet ciltlenmiş tezi,(Kapak Formatı Enstitü Web sayfasında
mevcuttur)
2- Tezin 1 adet CD’si (PDF formatında)
3- 2 adet Tez Veri Giriş ve Yayınlanma İzin Formu
(http://tez2.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınmaktadır)
4- ADYÜ-FRM-180 Lisansüstü Programlarda Tez Proje Yazılım Kontrol
Formu
5- ADYÜ-FRM-80 Lisansüstü Programlarda Tez Teslim Formu

Tez ret
edildiyse…

Diploma
ya da
Geçici
Mezuniyet
Belgesi verilir.

