CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
öğretiminin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 (1) Bu Yönerge, Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile bunların gerektirdiği
eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3
(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 27. maddesine; Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü E ğitim Öğretim
Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülecek Tezsiz Yüksek Lisans Programlar ında Uygulanacak Esas ve Usullere
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 (1)Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
b) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
c) Enstitü: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Müdür: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,
e) Ana Bilim Dalı: Enstitü Ana Bilim dallarını,
f) Program: Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimini,
g) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencisini,
h) Danışman: Öğrenciye ders seçiminde danışmanlık ve proje yürütücülüğü yapacak öğretim üyesi ve doktoralı öğretim
görevlisini,
ı) ALES: Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Dersler ve Krediler
Madde 5 (1) Bu program toplam otuz krediden az olmamak ko şuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden olu şur.
Dönem projesinin; yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi de bir kaynak olu şturacak nitelikte hazırlanmış bir
rapor şeklinde düzenlenmesi gerekir.
Öğrenci Kabulü
Madde 6 (1) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü E ğitim ve Öğretim
Yönetmeliğindeki ilgili hükümler uygulanır.
Süre
Madde 7 (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami altı yarıyıldır
Danışman Atanması
Madde 8 (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun karar ıyla
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde dan ışmanlık/proje yürütücülüğü yapacak bir öğretim üyesi veya
doktoralı bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
Dönem Projesi
Madde 9 (1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında dönem projesine ilişkin uygulamalar, Cumhuriyet Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki hükümlere tabidir.
Yeterlik sınavı
Madde 10 (1) Tezsiz Yüksek Lisans programının sonunda uygulanacak yeterlik s ınavı için Ana Bilim Dalı Kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun karar ıyla içinde danışmanın da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir
yeterlik sınavı jürisi kurulur. Belirlenen tarihte yapılan sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür.
Jüri, öğrencinin dönem projesi ve sınavdaki sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız
olduğuna karar verir. Başarısızlık hâlinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte ayn ı jüri
tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik Sınav tutanağı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye gönderilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 11 (1) Yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, proje raporunun ciltlenmi ş bir
kopyasını ve bir adet proje cd’sini yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve projesi şekil
yönünden uygun bulunan ö ğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
(2) Enstitü Müdürü ve Rektör’ün imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Ana Bilim Dalının
onaylanmış adı bulunur.
Öğrenim Ücretleri
Madde 12 (1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğrenim ücretleri, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen öğrenim ücretinin ödeme takvimi kaç yar ıyılda veya kaç taksitte alınacağı Enstitü Yönetim
Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun karar ıyla ilan edilir.
(2) Kesin kayıt ve kayıt yenileme için, adayın Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ikinci ö ğretim Tezsiz Yüksek Lisans
öğrenim ücretini, ilgili yarıyıl başında belirlenen banka hesabına yatırması gerekir.
(3) Öğrencinin programı tamamlamak için ödenmesi gereken ö ğrenim ücretinin tamamını mezun olmadan önce ödemiş
olması gerekir.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında öğrenim ücretlerini ödemek kayd ıyla kayıt yenilerler. Kayıt yenilenmeyen süre, tezsiz
yüksek lisans programının azami öğrenim süresine dahil edilir. Azami öğrenim süresi içinde derslerini veya projesini ba şarı ile
tamamlayamayan öğrencilerden kayıt yenilediği her yarıyıl, o tarihte geçerli toplam öğrenim ücretinin 1/4’ ü kadar ö ğrenim ücreti
alınır. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda sadece iki ders alınabilir. Özel öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
kredi/saat hesabına göre belirlenen öğrenim ücretlerini öderler.
Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Yatay Geçiş
Madde 13
Tezsiz Yüksek Lisans programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına geçecek öğrenci kontenjan ve koşulları ana bilim
dalının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir.
(1) Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek Lisans programına yatay geçiş için başvuracak adaylarda;
a) Tezli Yüksek Lisans programına (Mezuniyet notu-ALES) başvuru koşullarını sağlamak.
b) Tezsiz Programda en az 30 kredilik zorunlu dersleri ba şarıyla tamamlamış olmak.
c) Disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.
d) İlgili Ana Bilim Dalları yatay geçişlerde özel şartlar belirleyebilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına geçişte başarı değerlendirme notu, ALES
notunun % 50’si, öğrenim gördüğü Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır. Başarı
değerlendirme notunun toplamı en az 60 olmalıdır.
(3) Başvuran adaylar arasında yukarıdaki ifade edilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen
kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt
yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listeden kontenjan dolana kadar bir hafta süreyle ba şarı sırasına göre kayıt alınır.
(4) Tezsiz Yüksek Lisans programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçişleri kabul edilen öğrenciler, Tezsiz
Yüksek Lisans programının tamamı için belirlenmiş olan öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.
(5) Tezsiz Yüksek Lisans programlarından Tezli Yüksek Lisans programlarına geçişleri kabul edilen ancak farklı ana bilim
dallarından başvuran öğrenciler, Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun karar ıyla Bilimsel Hazırlık Programına tabi
tutulabilir. Bilimsel Hazırlık Programıyla ilgili uygulamalarda Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü E ğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri esas alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Yönergede Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 14 (1) İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans program ına ilişkin yukarıda belirtilmeyen
hususlarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nca kabul edildi ği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe
girdiği tarihte, 31.07.2012 tarihli “Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 16 (1) Bu Yönerge hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

