T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ SÜRECİ

YÖNETMELİK MADDESİ

GEÇİŞ KOŞULU

KİMLER BAŞVURU
YAPAMAZ

GEREKLİ ŞARTLAR

BAŞVURU ŞEKLİ
ve ZAMANI

BAŞVURU EVRAKLARI

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Madde: 30 / 9
Geçişler Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün; aynı bilim/sanat dalı
programları arasında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı
anabilim/anasanat dalı programları arasında yapılır.
• Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş veya mezuniyetine karar
alınmış öğrenciler,
• Farklı kurum ve/veya farklı enstitü lisansüstü öğrencileri,
• Farklı bilim/sanat veya ABD/ASD lisansüstü öğrencileri,
• İlişiği kesilmiş öğrenciler,
• ALES şartı aramayan programlar hariç, ALES veya eşdeğeri bir sınavdan
ilgili puan türünden en az 55 puan almış olmak,
• YDS zorunlu olan programlarda YDS puan şartını taşımak,
• Aldığı kredili dersleri başarmış olmak,
• Genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.50 olması
• Mezuniyetine karar alınmamış olmak,
• Başvurduğu tarih itibariyle başvurduğu tezli lisansüstü programın asgari
başvuru koşullarını sağlamış olmak,
-En erken sınav notlarının sisteme işlendiği tarih itibari ile, en geç ilgili dönemin
ders kayıtlarına kadar ilgili ABD/ASD başkanlığına yapılır.
-Başvuru için en az bir dönemin tamamlanmış olması gerekir.
-Dönem ortasında, geçiş için başvuru yapılamaz.
•
•
•
•
•

Başvuru Formu (Ekte)
Transkript belgesi
ALES veya eşdeğeri belge
YDS veya eşdeğeri belge (varsa)
Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

BAŞVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla değerlendirilerek karara bağlanır.

İNTİBAK

Başvurusu onaylanan öğrencinin, tezsiz lisansüstü programdan almış olduğu
dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli lisansüstü programdaki derslerin
yerine sayılabilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında geçirilen süreler Tezli Yüksek Lisans
Programında geçirilen sürelere eklenir.
Geçişi uygun görülen öğrencinin dosyası tezli yüksek lisans programına
devredilir. ÖBS üzerinden geçiş işlemleri yapılır.
Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, tezsiz programda geçirdiği sürede
yatırdığı harç/katkı payı ücretleri iade edilmez.

HARÇ ÜCRETİ

Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, harç/katkı payı bakımından
geçerli mevzuat hükümlerine tabii olur.
Düzenlenme Tarihi:20.07.2022 10:03

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİNİN

TEZSİZ PROGRAMLARDAN TEZLİ PROGRAMLARA GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
(Mezun Öğrenciler Başvuru Yapamazlar)
Adı Soyadı
Uyruk / Kimlik Nu.

☐ T.C. ☐ Diğer:

Cep Telefonu
E-posta Adresi

BAŞVURDUĞU

KAYITLI
OLDUĞU

Üniversite/Enstitü

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim/Anasanat Dalı
Bilim/Sanat Dalı
Programı

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem

20

Üniversite/Enstitü

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

☐ GÜZ

/ 20

☐ BAHAR

Anabilim/Anasanat Dalı
Bilim/Sanat Dalı
Programı

Tezli Yüksek Lisans

Not Ortalaması

4’lük Sistem ………

ALES

Tarih:

100’lük Sistem ………
Sözel:

Eşit Ağırlık:

Tezsiz bir programdan tezli programa geçişler; Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aynı bilim/sanat dalı
programları arasında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat dalı programları arasında
yapılır. Öğrencinin geçiş için başvurduğu tarih itibariyle tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını
sağlaması, tezsiz programda aldığı dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden
en az 3,50 olması koşuluyla, öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla gerçekleşir
Yukarıdaki bilgileri okuduğumu başvurumun açıklamalara uygun olduğunu ve formun doğruluğunu beyan ederim.
Kayıtlı olduğum Tezsiz Yüksek Lisans Programından, Tezli Yüksek Lisans programına geçiş yapmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …….. / …..…/ 20…...
Öğrencinin İmzası
EKLER:
1.
2.
3.
4.

Transkript belgesi
ALES veya eşdeğeri belge
YDS veya eşdeğeri belge (varsa)
Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

ABD/ASD Başkanlığı Görüşü

☐ Uygundur

☐ Uygun değildir

…… / ……. / 20….

Unvanı Adı Soyadı

İmza

NOT: Form, imzalar tamamlattırıldıktan sonra ilgili ABD/ASD başkanlığı yazı işlerine teslim edilir.
ODU-SBE-FRM-69/00

