BAŞLA
Hangi dersleri alacağınızı anabilim
dalınızdan öğreniniz. Alacağınız
derslerin ders seçme ekranında
karşınıza çıkabilmesi için Enstitü
personelinden yardım alınız.

EVET

Bilimsel hazırlık dersleri
alacak mısınız?

BBi

HAYIR
1. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- Teze başlayabilmek için asgari 52,5 AKTS (7,5 AKTSlik 7 ders) gereklidir. Ders aşaması 2 yarıyıldır. Ders aşamasının (7 ders+seminer) azami tamamlama
süresi 4 yarıyıldır.
- Planlamanızı yaparak istediğiniz kadar ders seçiniz. (Dönemlik en fazla 37,5 AKTS lik ders alınabilir.)
- Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri dersini bu dönemde almak zorunludur.
- Ders seçiminizi yaparken almış olduğunuz tüm dersleri başarmak (asgari geçme notu 70, CB) zorunda olduğunuzu unutmayınız.
- En geç dönem sonu tez danışmanı seçiminizi yapınız. (Form 8-Danışman Atama Formu)

2. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- 52,5 AKTS (7,5 akts lik 7 ders) tamamlamak için kalan derslerinizi seçiniz.
- Eğer önceki dönemden/dönemlerden başarısız olduğunuz ders/dersler varsa aynı ders/dersleri ya da farklı ders seçerek 52,5 AKTS yi tamamlayınız.
- Yüksek Lisans Seminer dersini tez danışmanınızdan seçiniz. (tez danışmanından alınması zorunludur.)
- Tez danışmanınızı belirlemediyseniz tez danışmanınızı, ayrıca tez konunuzu belirleyiniz. (Form 8-Danışman Atama Formu) (Form 10-Tez Konusu Öneri Formu)
- Bu dönemde mutlaka tez danışmanınızı belirleyiniz.

HAYIR
52,5 AKTS yi
tamamladınız mı?

EVET
3. Yarıyıl (Tez Aşaması)
- Tez konunuz hala belirlenmemişse belirleyiniz. (Form 10-Tez Konusu Öneri Formu)
- Uzmanlık Alan Dersini danışmanınızdan seçiniz. Tez konunuzu belirlediyseniz Yüksek Lisans Tez Çalışması dersini de danışmanınızdan seçiniz. (Uzmanlık
Alan ve YL Tez Çalışması derslerinin tez danışmanından alınması zorunludur.)
- Yüksek Lisans Seminer dersinden başarısız olduysanız ya da henüz almadıysanız Yüksek Lisans Seminer dersini danışmanınızdan seçiniz.

4. Yarıyıl (Tez Aşaması)
- Uzmanlık Alan Dersini ve Yüksek Lisans Tez Çalışması dersini danışmanınızdan seçiniz.
- Yüksek Lisans Seminer dersinden başarısız olduysanız ya da henüz almadıysanız Yüksek Lisans Seminer dersini danışmanınızdan seçiniz.

120 AKTS Tamamlandı
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer
alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayanların ilişiği
kesilir. Azami süreler içerisinde ise tez
çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği
kesilir.

Teziniz hazır mı?
Tez savunma sınavına
girecek misiniz?

HAYIR

EVET
- (Form 24-Tez Jürisi Atama Formu) ve (Form 47- Tez Orijinallik ve Savunulabilirlik Beyan Formu) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tez savunma sınav
tarihinden en az 20 gün önce Enstitüye gönderilmelidir.
- Yazılmış olan tezin tamamı tek dosya halinde Word olarak fbe@duzce.edu.tr adresine mail atılmalıdır.
- Makale/yayın şartı olan öğrenciler makale/yayın yazılı metnini Enstitüye ulaştırmalıdır.
-Tez yazım kurallarına göre hazırlanmış tez örneğini jüri üyelerine sınav tarihinden en az 15 gün önce ulaştırınız.
Enstitüye kontrol için getireceğiniz tez örneğini sayfanın her iki yüzüne de bastırınız. (önlü arkalı A4 kağıdına olacak şekilde)
-Sınav sonrasında (Form-26 Tez Sınavı Tutanak Formu) ile (Form-29 Jüri Üyeleri Tez İnceleme Kişisel Raporu) Anabilim Dalına teslim edilmelidir.

Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin
ilişiği kesilir.

Düzeltme

Red
Sınav sonucunuz nedir?

Kabul/Başarılı

En geç 3 ay içinde
düzeltmeleri yapılan tezi
aynı jüri önünde yeniden
savunacaksınız.

- Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde mezuniyet işlemlerini tamamlayarak mezun olabilirsiniz.
- Tez Yazım Klavuzuna göre hazırlanan tezin Enstitüde Tez Yazım Kontrol Listesi Form-48’e göre kontrolü
yapılıp onaylandıktan sonra;
- Mezuniyet İşlemleri için hazırlamanız gereken dokümanlar:
1- Üç (3) adet imzalı ciltlenmiş tez (Kılavuzunda belirtilen standart ve renklerde YL tezi rengi Krem)
2- Tez yazım kontrol listesi (Form 48)
3- Üç adet Tez CD’si (Tezin tam metni, Türkçe özeti, İngilizce özeti, genişletilmiş özet (doktora tezleri için) ve
eklerini (varsa) içeren ÜÇ adet kompakt disk (her disk içinde PDF ve Word formatında olacak şekilde 6 parça)
4- Tez Teslim Formu (Form 31)
5- İki Adet (2) Tez Veri Giriş Formu
6- İki Adet (2) Tez Onay Belgesi
7- Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi
8- Bir adet Fotoğraf
9- Öğrenci Kimliği
10- İlişik Kesme Belgesi (Geçici Mezuniyet Belgesi alırken teslim edilecektir.)

HAYIR
Mezuniyet işlemlerini
tamamladınız mı?

EVET

Mezuniyet kararınız
Enstitü Yönetim
Kurulunda görüşülecektir.
Yönetim Kurulunca kabul
edildikten 1 hafta sonra
GEÇİCİ MEZUNİYET
BELGESİ alabilirsiniz.

TEBRİKLER
MEZUN OLDUNUZ..!

Gerekli yükümlülükleri
yerine getiriniz.

