Üsküdar Üniversitesi
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları Süreç Akış Diyagramı
Başla
Yükseklisans programına online başvuru
yapılır.

Mali işler tarafından öğrencinin kayıt işlemleri
tamamlanır.

Enstitü, SMS ve e-mail ile aday öğrencileri
bilim sınavına çağırır.

Başvurular kontrol edilir.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü web
sitesinde ilan edilir.

Öğrenci işleri kesin kayıt işlemlerini yapar.

Daha önce bir yüksek lisans programında
aldığı derslerin muafiyeti için Ana Bilim Dalı
Başkanlığı'na başvurur.

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) danışmanı ile
birlikte ders kayıt işlemlerini yapar.

Müfredatındaki dersleri tamamlayarak proje ya
da tez dönemine geçer.

Danışman atamasını takiben 1 ay içerisinde
onaylı Tez/Proje öneri formunu Enstitü'ye iletir.
(Literatür taraması dışındaki tüm tezler için etik
kurul onayı istenir.)

Tez/Proje danışman ataması yapılır,
OBS ve Tez Sistemi'ne işlenir,
Öğrenciye ve danışmanına e-mail ile bildirilir.

Enstitü Yönetim Kurulu (YK) Anabilim Dalı
Başkanı tarafından onaylanış danışman tercih
formunu değerlendirerekTez/Proje danışman
atamalarını onaylar.

Enstitü YK, tez önerilerini değerlendirir,
OBS ve Tez Sistemi'ne girişleri yapılır.

Tez önerisi kabulü öğrenci ve danışmanına mail
ile bildirilir.

Tezini tamamlayan öğrenci danışmanının onayı
sonrasında Tez Sistemi üzerinden tez juri
atama formunu doldurarak, savunma
tarihinden en az on beş gün önce Enstitü'ye
transkriptiyle birlikte teslim eder.

Öğrencinin ilişiği kesilir ya da tezsiz program
şartlarını yerini getirmesini müteakip tezsiz
programdan mezun olma hakkı kazanır.

Üçüncü dönem sonuna kadar projesini
tamamlayan öğrenci, projesi ile birlikte diğer
eklerini Enstitü'ye teslim eder.
Mezuniyet durumu YK'da karara bağlanır.

Bilgisayar ortamında doldurduğu tez onay
formu ve tez savunma sınav tutanağı ile tez
savunma sınavına girer.

Tezli

Öğrenci mezun olur.

Tez savunma tarihini takiben 1 ay içinde;
ciltli 2 kopya tez, 1 adet tez veri giriş formu, imzalı
Tez savunma tutanağı, enstitü tarafından alınmış
intihal raporu ve 2 adet CD Enstitü'ye teslim edilir.
Mezuniyet durumu YK'da karara bağlanır.
Verilen süre içerisinde düzeltme yaparak 2.kez aynı
jüri önünde tez savunmasına girmek için başvuruda
bulunur.

Son

Evet

Tezsiz

Yüksek Lisans tez savunma jurisi;
Birisi öğrencinin tez danışmanı, en az birisi
üniversite dışından olmak üzere toplam 5 öğretim
üyesinden oluşur.

Evet

Tez Savunma Sınavında
Başarılı mı?

Düzeltme

2.Tez Savunma Sınavında
Başarılı mı?

Hayır

NOTLAR:
Tüm süreç Üsküdar Üniversitesi Tez Sistemi üzerinden ilerler. https://tezsistemi.uskudar.edu.tr
Derslerini azami sürede başarıyla tamamlayan öğrenciler Tez / Proje dönemine geçerler.
Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri esastır.
Öğrencilerimiz, web sayfamızdaki (https://uskudar.edu.tr/babe/tr/sayfa/formlar) güncel formları kullanmalıdırlar.
Mezuniyet için gereken tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir (60 AKTS'lik ders, Seminer (tezli programlarda), tez/proje çalışmasının başarı ile sonuçlanması.

