A) PROGRAM SÜRELERİ
Lisansüstü programları tamamlamak için belirlenen süreler bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç ve her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın aşağıdaki
gibidir:
Program

Ders Yükü

Alınması Gereken
Asgari
Ulusal Kredi/AKTS

Derslerin
Tamamlanması İçin
Azami Süre

Tez/Proje/Eser
Tamamlanması İçin
Azami Süresi

TOPLAM
Süre
YIL

Bilimsel Hazırlık Programı

-

-

2 Yarıyıl

-

1 Yıl

Tezsiz Yüksek Lisans

En az 10 Ders
1 Dönem Projesi
En az 7 Ders
1 Seminer
1 Uzmanlık Alan Dersi
1 Tez Danışmanlığı
En az 8 Ders
1 Seminer
1 Uzmanlık Alan Dersi
1 Tez Danışmanlığı

30 / 60

3 Yarıyıl

3 Yarıyıl

1,5 Yıl

21/ 120

4 Yarıyıl

6 Yarıyıl

3 Yıl

24/240

4 Yarıyıl

12 Yarıyıl

6 Yıl

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

B) İLİŞİK KESMEYİ GEKEKTİEN DURUMLAR
Bilimsel Hazırlık Programı:
• İki yarıyıl içerisinde alınan derslerden başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezli Yüksek Lisans Programı:
• Dört yarıyıl sonunda öğretim planında (müfredatta) yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan,
• Azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen,
• Azami süre sonunda olup tezini ve diğer belgelerini süresi içerisinde Enstitüye teslim etmeyen,
Tezsiz Yüksek Lisans Programı:
• Azami süre sonunda olanlardan; ders ve dönem projesini tamamlayamayan, dönem projesinden başarısız olan veya savunmaya girmeyen, savunma tarihinden
itibaren 1 ay içerisinde projesini ve diğer belgelerini Enstitüye teslim etmeyen,
Doktora Programı (Yüksek Lisans Dereceli):
• Dört yarıyıl sonunda öğretim planında (müfredatta) yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan,
• En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen,
• Altıncı yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına hiç girmeyen ile yeterlik sınavına girerek veya girmeyerek ikinci kez başarısız olan,
• Tez öneri savunmasına girerek önerisi reddedilen öğrenci ile yeterlik sınavını takip eden 6 ay içerisinde tez öneri savunmasına girmeyerek tez önerisi reddedilen
öğrencinin; aynı danışmanla devam etmesi durumunda 3 ay, danışman veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içerisinde tez öneri savunmasına alınır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen veya tez öneri savunma sınavına girmeyen,
• Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan,
• Azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen,
Öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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