BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ
Enstitüler Oryantasyon
Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler
Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim
Odak ve Amaç (Yüksek Lisans & Doktora)
Tezsiz yüksek lisans program
 mesleki konuda derin bilgi kazandırmak
 mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek
Tezli yüksek lisans programı
 bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma
 bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanılması
Doktora programı
 bağımsız araştırma yapma
 bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış geliştirme
 yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme
becerisini geliştirme



Tezsiz yüksek lisans neden yapılır?
İş hayatında uzmanlaşmak
Sektörde yönetici pozisyonlarına gelmek
Kamuda kademe ilerlemesi sağlamak

Tezli yüksek lisans neden yapılır

+
(Doktora Programına girmek )

Enstitüler Temel Süreçleri
• Kayıt (Enstitüler+ Öğrenci İşleri)
• İşleyiş_ Eğitim Süreci (Anabilim Dalı+ Enstitüler)

• Mezuniyet (Enstitüler+ Öğrenci İşleri)

Enstitüler Temel İşlevleri
•

•

Öğrenci başvuru/kayıt, eğitim öğretim ve
mezuniyet süreçlerindeki taleplerinin etkili ve
yönetmeliklere uygun karşılanması
Ana bilim dallarının eğitim/öğretim süreçlerini
etkili gerçekleşmesini sağlama adına

yönlendirme, koordinasyon ve denetim

Enstitüler
temel kaynak (lisansüstü eğitim
öğretim yönetmeliği)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
• En az on ders ve bir dönem projesinden
oluşur. (en az 90 AKTS ve 30 Başkent Kredisi)
• Tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen
süre hariç kayıt en çok üç yarıyıldır.
• Dönem Projesi kredisiz olup Y veya Z notu ile
değerlendirilir.

Tezli Yüksek Lisans Programı
• En az 7 ders, bir seminer dersi ve tez
çalışmasından oluşur (en az 120 AKTS ve 21 Başkent
Kredisi)
• Tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç kayıt, dört yarıyıl olup, program en çok
altı yarıyılda tamamlanır.
• Öğrenci en geç dördüncü yarıyıl sonunda
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayıp
tez çalışmasına geçmek ve durumundadır.
• Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup Y veya
Z notu ile değerlendirilir.

Doktora programları
• Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez çalışmasından
oluşur (en az 240 AKTS ve 21 Başkent Kredisi)
• **Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler (en az
300 AKTS ve 42 Başkent Kredisi)
• Doktora programları tamamlama süresi sekiz yarıyıl olup
azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi
on dört yarıyıldır.
• Tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört lisans
derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyılda dersler
tamamlanmalıdır.
• Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olanlar
öğrenciliğe devam edemezler.

Doktora yeterlik süreci ve sınav
• Öğrenciler, derslerini ve seminerini başarıyla
tamamladıklarında ( dört yarı yılda) açılacak
olan ilk doktora yeterlik sınavına girmek
zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenci, o
sınavdan başarısız sayılır.


**yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

• Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer. İki kere başarısız olanlar
öğrenciliğe devam edemezler.

Ders transferi
• Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü
programda almış olduğu dersler, başka bir
lisansüstü programa, programın adı aynı olsa
bile transfer edilemez.
• Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce
herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı
ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kayıt
yaptırdığı programa transfer edilebilir
(öğrencinin bulunduğu programdaki derslerin
kredileri toplamının %50’sini geçemez ).

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
• Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay
geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bunun için
öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az
bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunması
ve Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda
geçirilmiş sayılır.

Tezsiz programlardan Tezli
programlara geçiş
• Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında
yatay geçiş başvurusu, kayıtlı bulunduğu
programdaki ikinci yarıyılı ve en az dört
dersini başarı ile tamamladığında yapılır.
• Tezsiz programdan tezli programa geçiş için
başvuru yapacak öğrencinin, tezli program için
gerekli ALES puanına sahip bulunması ve tezsiz
yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

Mezuniyet
• Tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak
(Yüksek lisans programlarında C, Doktora
programlarında C+ altında dersi bulunmamak)
• Genel not ortalamasının yüksek lisans için 4
üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta yeterlik
için 4 üzerinden en az 2,70 olması gerekir.

• 1) Başkent Üniversitesi LÜ eğitim öğretim yönetmeliğinin 13. Maddesinin 6. Fıkrası “
Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında bulunan
adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır” ifadesi uyarıca;
tutanaklarınızda mülakata girmeyen öğrenciler yer almamalıdır. Tutanaklarınızı
hazırlarken sadece başarı sıralaması yapmanız ( öğrencinin yanına başarılı yazmanız) ve
ücretsiz okuma hakkında herhangi bir ibare koymadan göndermeniz önemlidir. Tezsiz
programlarda da mülakata katılmayan öğrenciler başarılı sayılamaz.
• 2) YÖK kararı uyarınca her bir programın %15 i kadar öğrencinin ücretsiz okuma hakkı
ile ilgili bilgilendirme sizlerle daha önce paylaşılmıştı. Hem eYDS nin geç açıklanacak
olması hem de kayıtlı öğrenci sayısı üzerinden adaylara ücretsiz okuma hakkının doğması
nedeniyle, ücretsiz okuyacak öğrencilere ilişkin bilgilendirme kayıtlar bittikten sonra
Enstitü tarafından gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptırıp ücretsiz okuma hakkı kazanan
öğrencilere kayıt ücretleri iade edilecektir. Öğrencilere bu süreç duyurulacaktır.
• 3) Başvuran öğrenci sayısının kontenjanı geçmesi halinde, ilk 15 başarı sıralamanıza ek
olarak yedek liste açıklayabilir ve tutanakta belirtebilirsiniz. Yedek öğrencilerin kayıt
süreçleri ile ilgili bilgilendirme Enstitü tarafından yapılacaktır.

Destek Bursları_İndirimler
• Başkent Üniversitesi mezun
öğrencilerimize lisansüstü
eğitimleri için %30 oranında
destek bursu verilmektedir.
• Kurumsal protokoller
bağlamında öğrencilerimize
lisansüstü eğitimleri için %30
indirim sağlanmaktadır.
• İndirimler asgari öğrenim
süresi boyunca geçerlidir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

•

ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ

•

- ALLIANZ SİGORTA A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- ANADOLU SİGORTA A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- ANTALYA SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- ASELSANNET ÇALIŞANLARI

•

- ATA OTOMOTİV TİC. A.Ş. ve GRUP ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARI

•

- AXA SİGORTA A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞANLARI

•

- BAŞKENT SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ ÇALIŞANLARI

•

- BİAS MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ÇALIŞANLARI

•

- BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ÇALIŞANLARI

•

- ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- ETİ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- EUREKO SİGORTA A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- GENÇ GİRİŞİM ve YÖNETİŞİM DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLARI DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- İLBANK MENSUPLARI DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- İSTANBUL SİGORTA ACENTELERİ DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (KÜNİB) ÇALIŞANLARI

•

- OSTİM SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (OSİAD) ÜYELERİ

•

- ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASI ÜYELERİ

•

- ÖZ İLETİŞİM- İŞ SENDİKASI ÇALIŞANLARI ÜYELERİ

•

- PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) ÇALIŞANLARI

•

- SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) ÇALIŞANLARI

•

- SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET A.Ş. (STM) ÇALIŞANLARI

•

- SAYP (SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI)

•

- SİEMED LTD. ŞTİ. ÇALIŞANLARI

•

- SOMPO SİGORTA A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- TAV HOLDING ÇALIŞANLARI

•

- T.C. MEB KEZBAN MERCAN ANAOKULU ÇALIŞANLARI

•

- TEKNOKAR SAVUNMA ve HAVACILIK A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- TR MOTOR GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- TUSAŞ- TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ A.Ş.ÇALIŞANLARI

•

- TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ÜYELERİ

•

- TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ (TNB) (Noter,Noterlik Personeli, Türkiye Noterler Birliği personeli ve Noter odası
personelleri)

•

- TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİRLİĞİ
(TÜRMOB) ÜYELERİ

•

- VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. ÇALIŞANLARI

•

- QNB FİNANSBANK A.Ş. ÇALIŞANLARI

Teşekkürler…..

