Lisansüstü Akademik Kayıt Danışmanlarının Dikkatine:
Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisans dersleri niteliğindedir. En fazla 2 dönem ve 24 kredinin üzerinde
bilimsel hazırlık programı uygulanamaz. Bilimsel Hazırlık Programının son döneminde Ana Bilim Dalı’nın uygun
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programından ders alınabilir.
Yüksek lisans programlarında, en az dört (4) kredili ders tamamlandıktan sonra gerekirse tez dersine kayıt olunabilir
ve en fazla iki (2) ders ile birlikte tez dersi alınabilir. Dersler tamamlanmamışsa (seminer dersi dahil) tez dersi tek
başına alınamaz. Tez dersine kayıt olmadan önce öğrencinin Yüksek Lisans Tez Önerisi Formunu Enstitü'ye
iletmiş olması gerekmektedir. Bu form aynı zamanda yüksek lisans tez danışmanı atanmasını sağlar. Tez devam
ettiği sürece her dönem tez dersi mutlaka kodlanmalıdır. Kayıt döneminde tez dersine kayıt olamayan öğrenciler
Enstitü’ye gerekçeli kayıt dilekçesi vermelidir.
Programa başlanan dönemden itibaren en geç 2. dönemin sonuna kadar doktora tez danışmanı atanmalıdır.
Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri tez savunmasına girene kadar her dönem tez dersine kayıt olmak
zorundadırlar. Seminer dersi tez dersi ile beraber alınabilir. Yeterlik sınavı öncesi tez dersi seçilemez. Yeterlik
sınavı sonrasında, yeterlik komitesi önerisi ile alınan dersler kredisiz (NC) olarak alınmalıdır. Yeterlik sınavı
sonrasında, komite önerisi olmadan alınan dersler ‘ND’ ya da ‘Audit’ olarak seçilmelidir.
Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler yeterlik sınavına giremez. Sınava girmeden öğrencilerin gerekli şartları
yerine getirip normal öğrenci statüsüne geçmiş olmaları gerekmektedir.
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, dönem projesi aldıkları yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak
zorundadırlar. Dönem projesi dersi kredisiz olup ‘P’ veya ‘F’ olarak değerlendirilir.
‘AFWA 520 Academic Writing for Science and Engineering’ dersi sadece kredisiz (NC) olarak alınabilir.
Tez Danışmanlarının Dikkatine:
XXX 600/700 Tez Dersi notu tez devam ettiği sürece her dönem tez danışmanı tarafından ‘X’ olarak verilmelidir.
Tez savunmasını başarıyla geçen öğrencinin notu Enstitü tarafından mezuniyet aşamasında ‘P’ye çevrilecektir. Bir
başka deyişle, öğrencinin transkriptinde sadece birkez (son döneminde) tez notu P olarak görünmelidir. Ara
dönemlerde verilen tez notu sadece ‘X’ olmalıdır.
Yeterlik sınavını geçen ve tez önerisi izleme komitesi tarafından kabul edilen öğrenci, her 6 ayda bir tez izleme
komitesine sözlü sunum yapmak zorundadır.
Yeterlik sınavından kalan öğrenci, Enstitü takviminde ilan edilen bir sonraki sınav dönemini beklemek zorundadır.
Tüm Öğretim Üyelerinin Dikkatine:
Yüksek lisans dersleri icin en düşük geçer not CC, doktora dersleri icin en düşük geçer not CB olup bunların
altında bir harf notu, dersten başarısız olunduğu ve tekrarlanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bilimsel hazırlık
dersleri için en düşük geçer not DD’dir. Seminer dersinin notu ‘P’ ya da ‘F’ olarak verilmelidir.
Ders yoklama listesinde ismi olmayan öğrenciler uyarılmalı ve final sınavına alınmamalıdır.
Yüksek lisans ve doktora programı süreçlerine, formlara, tez şablonuna ve diğer birçok bilgiye yeni web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://fbe.yeditepe.edu.tr
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