Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Eğitim Süreci

İLK KAYIT

Kayıt hakkı kazanan asıl aday listesindeki adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve
belgeleri belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek
kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını yaptırmayan
adaylar yerine, yedek listedeki adaylar belirlenen tarihte sıra ile kayıt yaptırırlar.

DANIŞMAN
ATAMASI

Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı kurulu öğrencinin kayıtlandığının
enstitü müdürlüğünce bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde her öğrenci için
öğretim üyeleri arasından bir danışman belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır.

DERS SEÇİMİ
VE KAYIT

Yüksek Lisans programı toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS
kredisinden oluşur. Ders başarı notları en az 2 (4 lük sistem) (CC) olmalıdır.

TEZ PROJESİ
ÖNERİSİ

En geç ikinci yarıyıl sonuna kadar yüksek lisans tez konusu belirlenerek, proje
önerisi şeklinde; tezin amacı, konunun önemi, materyal ve yöntem, yararlanılacak
kaynaklar da belirtilerek ilgili form doldurulur.

TEZ PROJE
ONAY

Tez projesi önerisi anabilim dalı kurulu kararı ile anabilim dalı başkanlığı
kanalıyla enstitü müdürlüğüne gönderilir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca
onaylanır.

TEZ
ÇALIŞMASI

Erken mezun olabilmek için tez projeleri en geç birinci yarıyıl ders aşaması
tamamlanılan tarih ile ikinci yarıyılın başladığı tarih arasında verilmesi gerekir. Tez
çalışmasında geçirilecek süre en az iki yarıyıldır.

SEMİNER

Öğrenci bir adet seminer verilmelidir. Seminer değerlendirme formu anabilim dalı
başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne gönderilir.

TEZ YAZIM

Öğrenci, tamamladığı tezini enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde
yazmak zorundadır.Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci
tarafından düzenlenecek intihal programı raporu jüriye tez ile birlikte teslim edilir.

SAVUNMA SINAVI
JÜRİ BELİRLEME

Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir kurumdan olmak üzere üç öğretim
üyesinden den oluşur. İkinci danışman, beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak görevlendirilebilir. Jüri,
anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur.

SAVUNMA SINAVI
İÇİN TEZ TESLİMİ

YL tezini tamamlayan öğrenci, danışmanının olumlu görüşünü aldıktan sonra tezin
asil jüri üyesi kadar ciltlenmemiş nüshasını bir dilekçe ekinde anabilim dalı
başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanlığı asil ve yedek jüri üyeleri listesi ile
birlikte tez nüshalarını bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne gönderir.

TEZ SAVUNMA
SINAVI

Jüri üyeleri, teze ilişkin kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümlerinden oluşur. Sınav sonucu tez savunma sınav tutanağı halinde ekleri ile
birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

MEZUNİYET

Öğrenci, enstitü tarafından ilan edilen mezuniyet için gerekli tüm belgelerini enstitü
müdürlüğüne teslim eder. Enstitü tarafından mezun olacağı program için belirtilen
mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

