Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Aşamaları Şematik Özeti
Madde 4/4:
* En az 30 Ulusal Kredi (en az 10 Ders ve 80 AKTS)
* En az 90 AKTS (80 AKTS Ders, 10 AKTS Dönem Projesi)
Madde 7:
* Süre en az 2 yarıyıl - Azami 3 yarıyıl (Bilimsel Hazırlık Programı ve Kayıt Dondurma Hariç)

Üniversite ile ilişiği
kesilir

İlk Kayıt

Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) uygulanacak mı?

Bilimsel Hazırlık Programı
Kayıt yaptırmadığı dönem
öğrenim süresinden sayılarak
sonraki dönemler ders kaydı
yenileyerek ders almaya devam
edilir. 3 yy sonunda
tamamlayamazsa üniversite ile
ilişiği kesilir.

En fazla iki yarıyıl anabilim dalınca uygun
görülen dersler başarılı olarak
tamamlanmalıdır.

* Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, her yarıyıl kayıt yenilemek şartıyla,
lisansüstü derslere kayıt olmalıdır.
* Kayıt yaptırmayan öğrenciler ders alamaz. Enstitü tarafından öğrenci için herhangi
bir işlem (öğrenci belgesi, sevk tehiri gibi) yapılmaz
Her dönem kayıt yenilendi mi?

Madde 45: Kayıt Yenileme
işlemini art arda iki kez yerine
getirmeyen öğrencilerin kaydı
silinir.
Madde 8/1:
* En geç 1. yarıyıl sonuna kadar danışman önerisi Sağlık Bilimleri
Enstitüsüne sunulur.
* Danışman atandıktan sonraki dönemlerde 'Dönem Projesi Konusu'
Anabilim Dalı tarafından Akademik Kurul Kararıyla birlikte Enstitüye
gönderilir.

* Toplamda 30 Ulusal Kredi / 80 AKTS lik dersler
(zorunlu dersler dahil) tamamlandı mı?
* Dönem Projesi sunuldu mu?

3 yy sonunda tamamlayamazsa üniversite
ile ilişiği kesilir.

Öğrenci başarılı mı?

Dönem Projesi Danışmana ve Dinleyicilere sunulur. Dönem
projesi tutanağı; duyuru ve katılım listesi ile birlikte, Anabilim Dalı
tarafından Enstitüye gönderilir.

Madde 9/1:
Öğrenci dönem projesini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım
Kurallarına uygun olarak hazırlar ve CD'ye kayıtlı şekilde,
istenen belgeyle birlikte sunum tarihinden itibaren 1 ay içerisinde
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

Öğrencinin dosyası Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu
tarafından incelenip, Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanır.
Mezuniyetinin onaylandığı tarih esas alınarak Geçici Mezuniyet
Belgesi ve daha sonra hazırlandığında Tezsiz Yüksek Lisans
Diploması verilir.

*Enstitü Yönetim Kurulu
süreyi en fazla 1 ay
uzatabilir. Verilen süre
sonunda gerekli koşulları
yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye
kadar mezuniyet belgesini
ve diplomasını alamaz,
öğrenciler haklarından
yararlanamaz ve azami
süresinin dolması
durumunda Üniversite ile
ilişiği kesilir.

