BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI
İlgili programa alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler ile lisans veya yüksek
lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan
öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınabilir.
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre
: En çok iki yarıyıldır. Yaz
öğretimi bu süreye dahil edilmez.
Bu süre sonunda kayıt yaptırdığı dersleri
başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program
ile ilişiği kesilir.
Bilimsel hazırlık programında kredi sınırlaması

: En az 12 ,en fazla 24 kredi

Bilimsel hazırlık programının başlangıç süresi

:Öğrencinin kesin kayıt
yaptırdığı dönem başında
başlatılır.

Başvuru Zamanı : Anabilim Dalı Başkanlığı, Lisansüstü Akademik Takviminde
belirlenen Ders Kayıt Haftasından bir hafta önce Bilimsel Hazırlık
Programına alınacak öğrencilerin ve kayıt yaptırılacak derslerin
listesini Enstitüye bildirir.

NOT: Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları
dersler için, 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans dersleri için bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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1)Bilimsel Hazırlık Programı Uygulama Süreci:
EABD’ınca bilimsel hazırlık programına
alınacak öğrencilerin ve derslerin belirlenmesi

EABD’ınca evrakların Enstitüye
gönderilmesi

EYK’unca EABD’nın Bilimsel
Hazırlık Program tekliflerinin
değerlendirilmesi

Lisansüstü öğrencinin EYK’unca kabul
edilen Bilimsel Hazırlık Programı derslerine
ders kaydını yaptırması

EÖİB’unca EDKS’ne ders
kayıt girişinin yapılması, İlgili
evrakların öğrenci dosyasına
eklenmesi

EYK Kararının bir
kopyasının EABD’na
gönderilmesi
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2)Bilimsel Hazırlık Programı Beraberinde Lisansüstü Ders Alma Süreci:
Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Lisansüstü Öğrenci tarafından Bilimsel
Hazırlık Programı yanı sıra lisansüstü ders
alma isteğine ilişkin EABD’na dilekçe ile
başvuru

EABD’ınca bilimsel hazırlık programı
yanı sıra alınacak lisansüstü derslerin
belirlenmesi

EABD’ınca evrakların Enstitüye
gönderilmesi

EYK’unca EABD’nın
tekliflerinin
değerlendirilmesi

Lisansüstü öğrencinin EYK’unca kabul
edilen derslere ders kaydını yaptırması

EÖİB’unca EDKS’ne
ders kayıt girişinin
yapılması, İlgili
evrakların öğrenci
dosyasına eklenmesi

EYK Kararının bir
kopyasının
EABD’na
gönderilmesi
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