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Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı
enstitülerden ve üniversitelerden ders alınabilir.

o Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Doktora
programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından; lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok iki tanesi lisans dersleri
arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup
öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve
sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman
ve görevli öğretim üyeleri tarafından yapılır.

Uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile
danışman atamasının yapıldığı tarihte başlar ve danışmanlık görevi sona
erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder.

 Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci
sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla
dokuz saat uzmanlık alan dersi ders yükü olarak kabul edilir. Danışman ataması
yapılan öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi ve tez
yönetimi dersini almak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi
dersi kredisizdir.

Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli derslerden
başarılı olamayan öğrenciler ise, başarısız olduğu seçmeli ders açılmış ise, aynı
dersleri tekrar alırlar. Açılmamış ise, danışmanın uygun göreceği başka bir
seçmeli dersi alabilir.

Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Yüksek lisans öğrencisi bir,
doktora öğrencisi iki seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve
zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az
on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının
ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır


