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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
► Eğitim süresi en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.
► En az 10 ders ile dönem projesinden oluşur.
► Bu derslerin toplam kredisi en az 30, AKTS kredisi en az 60 olmalıdır.
► Öğrenciler teorik derslerin en az %70 ine ve uygulamalı derslerin en az %80 ine devam
etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınava alınmaz.

I. DÖNEM
Her Öğrenci:
► Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini zorunlu olarak alır.
► En az 4 adet seçmeli ders alır.
Derslerin AKTS toplamı en az 30 olmalıdır.

Anabilim dalı başkanlıkları her öğrenci için dönem projesinin
yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini en geç I.
Dönemin sonuna kadar atar.

II. DÖNEM
Her Öğrenci:
► En az 5 adet seçmeli ders alır.

• Dönem projesi alan öğrenci, proje danışmanıyla birlikte dönem
projesi konusu belirler ve "Dönem Projesi Öneri Formu"
doldurularak anabilim dalı başkanlığının uygun görüşüyle
enstitüye sunar.

► Dönem Projesi alınır
Derslerin AKTS toplamı en az 30 olmalıdır.

• Gerek görülmesi halinde Etik Kurul izni alınır.

DÖNEM PROJESİ
► Dönem projesi, ALKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım
Kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak danışmana teslim edilir.
► Danışman, yazım kurallarına uygun biçimde yazılıp yazılmadığını kontrol ettiği dönem
projesi için intihal yazılım programı vasıtasıyla benzerlik oranı raporunu düzenler. Benzelik
oranı %20'nin altında olması gerekir.
► Dönem projesi, yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve intihal oranı %20'nin altında ise
danışman, proje savunma sınavı tarihi belirler.

PROJE SAVUNMA SINAVI

BAŞARILI

BAŞARISIZ

► Dönem Projesi dersinden başarısız olan öğrenci bir sonraki
dönem bu dersi tekrar alır. Başarılı olursa mezuniyet işlemleri
başlatılır.
►Azami eğitim süresini (3 yarıyıl) doldurmuş öğrenci dönem
projesinden başarısız olursa üniversiteyle ilişiği kesilir.

MEZUNİYET İŞLEMLERİ
► Öğrenci 2 adet dönem projesinin ciltlenmiş kopyasını ve 2 adet
dijital kopyasını Enstitüye teslim eder.

