T.C.

MERsiN üıvivnnsirrsi

ıisaıısüsrü rĞiriıı pRoGRAMLARıNDA

UZMANL!K ALer,ı ntnsİ ve DÖNEM eno;nsİ UYGULAMA ESASLARI

BiRiNci BöLüM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. (1) Bu Esaslann amacı lisansüstü programlarda yürütülecek olan ''Uzmanlık
Alan Dersleri"nin uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir. uzmanlı Alan Dersi;
öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

öğrencilerine kendi bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini akıarmak,
bilimsel etik hakkında bilgilendirmek ve çalışma disiplini kazandırmak, güncel literatürde
araştırma yapmak literatürü takip etmek ve değerlendirme yöntemlerini paylaşmak ve
öğrencinin tez /sergi / proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturmak ve yürütmek
amacıyla açılmasını önerdiği teorik bir derstir.

Kapsam
MADDE 2. [1J Bu Esaslar, lisansüstü programlarda yürütülecek olan Uzmanlık Alan Dersi
açılması, uygulanması ve ücretlendirilmesine ilişkin
düzenlemeleri kapsar.

ve Dönem Proje dersinin
Dayanak

MADDE 3. [1] Bu Esaslar, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci

maddesi, Yüksek Öğretim Kurumlarında (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne ait)
Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar ve 11 Ekim 2016
tarih ve 29854 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği'nin Madde 12'ye dayanarak hazırlanmıştır.

Tanım
MADDE a. (1] Bu Esaslarda geçen:

Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans programlarında (Tezli 2.öğretim Yüksek

Lisans programları da dahil) ve doktora/sanatta yeterlik programlarında haftada 4 teorik
saat olarak açılan, ilgili anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin gereksinimini karşılamak üzere veya tez çalışmalarına yönelik olarak
seçilen konularda çalışma yapmak üzere, öğretim üyesinin etkin olarak katıldığ, haftalık
ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş dersleri,

Danışman: Lisansüstü öğrencinin ders ve tez aşamalarındaki ça lışmalarını
yönetmekle görevlendirilmiş olan öğretim elemanını,
Enstitü: Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı lisansüstü eğitim kuru midİı_nı l .
Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu, ifade eder.
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Süre, Ders Açma, Uygulama ve Değerlendirme

MADDE 5. (1] Uzmanhk Alan Dersi, tezli yüksek lisans
fTezli 2,öğretim Yüksek Lisans
dahilJ ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci danışmanlıklarının
Enstitü
yönetim kurulu tarafindan onaylanması
ile baş|ar; yarıyıl ve yaz tatillerinde olmak üzere
kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadjr devam eder. Güz ve Bahar
yarıyılı başında öğrenciler uzmanlık alan dersi için kayıt yeniIeme işlemi yaparlar.
Ders Açma

MADDE 6. (1) Açılacak olan Uzmanlık Alan Dersi öğretim üyesinin tez danışmanı olarak
atanması teklifi ile birlikte, Enstitü Anabilim/Anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü
Yönetim Kurulu'nun onayı ile açılır.
(2) Birden fazla danışmanlık görevi verilen öğretim üyeleri için ikinci bir uzmanlık alan
dersi açılır. Bu durumda dersler ilgili öğretim üyesinin uzmanlık alan dersi kodu yüksek
lisans programları için 801 ve doktora/sanatta yeterlik programları için 8O2 şeklinde
belirtilir. Her iki ders yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında
olabileceği gibi, biri yüksek lisans diğeri doktora/sanatta yeterlik programında da
olabilir.
[3) Uzmanlık Alan Dersleri, dersi açan Enstitünün ders kodlama sistemlne göre kodlanır.
[4) Bir öğretim üyesi birden fazla enstitü ve ya programda danışmanlık görevi yürütüyor

olsa bile ikiden fazla uzmanlık alan dersi açamaz. [Tezli Z.öğretim yüksek lisans
programları hariç.]

(5] Bir öğretim üyesi birden fazla Enstitü ve/veya programda görevli ise, yalnız bir
programda tercihen kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalında yürütülen
programda Uzmanlık Alan Dersi açabilir.

(6] Ikinci (veya eşJ danışmanlar ile üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar
uzmanlık alan dersi açamaz. Danışmanlık görevi yürüten emekli öğretim üyeleri Uzmanlık
Alan Dersini (tez aşamasındaki] öğrenci mezun oluncaya kadar devam ettirebilir. Başka
bir üniversiteden 40(d) maddesi ile görevlendirilmiş olan öğretim üyeleri uzmanlık dersi
açabilir.
Uygulama
MADDE 7. (1] Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın 4 teorik saat olarak
değerlendirilir. Haftahk ders programlarında ve ders yükü formunda Ve ücrete esas ders
saati cewelinde gösterilir, sınav programlarında ise yer almaz. Uzmanlık alan dersleri için
sınav ücreti ödenmez.
[2J Bu ders i çin yarıyıl ve yaz tatillerinde de ders yükü aranmaksızın üc re
devam edilir.
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(3J Uzmanlık Alan Dersi bir yarıyıl için (30J AKTS iş yükü olup ders aşamasında UAD
AKTS'si, ilgili Ana Bilim Dalının teorik dersler için AKTS'sini belirlenmesine göre
değerlendirilir.

(4] Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin tümü, danışmanları
tarafindan açılmış olan Uzmanlık Alan Dersini almakla yükümlüdür. Öğretim üyeleri,
danışmanlığını yürüttükleri öğrenci sayısını ek ders ücreti beyanında, lisansüstü öğrenci
yükü bölümünde belirtir. Her bir öğrenci için bir ders saati karşılığı ücret ödenir. Bu
bölümde belirtilen yükler uygulama yükü olarak değerlendirilir ve haftada 10 saati
aşamaz.

(5] Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi
açılamaz.

(6J Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli olarak yurt içi ve yurt

dışında
görevlendirilmesi durumunda üç ay süreyle uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir, altı
aydan sonra ise danışmanlık görevi sona erer.
[7) Tezsiz yüksek lisans programlarında Uzmanlık Alan Dersi açılamaz.

(8] Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem pro.jesi dersi haftada 3 teorik
saat olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir. Diğer uygulamalar bakımından uzmanlık
alan dersi ile aynı şekilde işlem yapılır.

Değerlendirme
MADDE 8. [1J Danışman öğretim üyesi dersi alan öğrencinin durumunu değerlendirerek
bir sonraki dönem başlamadan "Başarılı" ya da "Başarlsız" şeklinde değerlendirir.
Değerlendirme sonuçları Anabilim/Anasanat dalı aracılığı ile enstitüye gönderilir.

üçüNcü BöLüM
yürürlük ve yürütme
Yürürlük
MADDE 9. (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 (1) Bu Esaslar hükümlerini Mersin Universitesine bağlı Enstitü M üdürleri

yürütür.
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