LİSANSÜSTÜ DERS AÇMA ESASLARI
1. Açılacak dersler en fazla 3 kredi ve 3 ders saati olabilir.
2. Bir öğretim elemanı tezli yüksek lisans programında en çok 4 (dört) ders, Doktora
programında bunlara ek olarak en çok 4 (dört) ders, tezsiz yüksek lisans programında
bunlara ek olarak 2 ders açabilir.
3. Bir Öğretim Elemanı bir yarıyılda bu derslerden Tezli Yüksek Lisans programında en
fazla 2 dersi, Doktora programında bunlara ek olarak en fazla 2 dersi aktif hale
getirebilir.
4. Tezli Yüksek lisans programında açılan dersler tezsiz yüksek lisans programında da
açılabilir. Bir Öğretim Elemanı tezsiz yüksek lisans programında (tezli yüksek lisans
programında aynı isimle aktif edilen 2 derse ek olarak) 1 (bir) dersi daha aktif hale
getirebilir. Dolayısıyla tezsiz yüksek lisans programında bir dönemde en çok 3 (üç) ders
aktif edilebilir.
5. Bir öğrencinin danışmanından alabileceği ders sayısı alması gereken derslerin sayısının
% 50'sini geçemez.
6. Ders Açma Kriter Formu; “A grubu kriterlerden ve açılması önerilen dersle ilgili B
grubu bilgilerden oluşmaktadır. Önerilen dersin açılabilmesi için A grubunda yer alan
kriterlerin en az 4 (dört) tanesinin sağlanması gerekmektedir.”
7. İhtiyaç duyulan özel durumlarda dersin açılması ile ilgili tüm hususlarda Anabilim Dalı
Başkanlığının gerekçeli teklifi Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara
bağlanır.
8. Enstitüde kayıtlı olan bir ders üst üste 2 yıl açılmadığı takdirde bu ders Anabilim Dalı
Kurul kararı teklifi ile Enstitü Kurulunca kapatılır. Bu süreye Üniversite dışında
geçirilen süreler dahil değildir.

LİSANSÜSTÜ DERS AÇMA KRİTERLERİ
A. Dersi Öneren Öğretim Elemanı İle İlgili Kriterler
1. Dersin lisans aşamasında verilen kısmını yürütmüş olmak. (Dersin adını belirtiniz)
2. Lisansüstü aşamada devamı ya da başlangıcı olabilecek başka bir dersin, dersi öneren
Öğretim Elemanı veya başka bir Öğretim Elemanı tarafından yürütülüyor olması. (Dersin adını
ve içeriğini belirtiniz)
3. Dersin içeriği ile ilgili hakemli bir dergide yayını bulunmak. (Yayın bilgisini belirtiniz).
4. Ders içeriği ile ilgili olarak bilimsel kuruluşlarca desteklenmiş (TÜBİTAK, BAP vb. kamu
destekli) devam eden veya sonuçlanmış projede; yürütücü, yardımcı yürütücü, danışman veya
araştırmacı olarak görev yapmış olmak. (Proje bilgilerini belirtiniz)
5. Ders içeriğini kapsayan bir konuda en az iki yıllık piyasa deneyimi olmak (Firma bilgilerini
ve faaliyet konusunu belirtiniz).
6. Dersin içeriğine yakın konu(lar)da Yüksek Lisans Tezi veya Doktora Tezi danışmanlığı
yapmış olmak. (Tez/Tezlerin başlığı ve tezle ilgili bilgileri belirtiniz)
7. Dersi öneren Öğretim Elemanının Yüksek Lisans veya Doktora aşamasında aynı veya
benzeri isimli veya içerikli ders almış olması. (Dersin adını belirtiniz)
8. İlgili öğretim elemanının Yüksek Lisans veya Doktora tez konusunun ders adı veya içeriği
ile uyumlu olması. (Tez/Tezlerin başlığı ve tezle ilgili bilgileri belirtiniz)
9. İlgili Öğretim elemanının belirteceği diğer gerekçe:
B. Dersle İlgili Bilgiler:
1. Dersin aynı isimle veya benzeri bir ad altında ya da benzeri içerikle, diğer Üniversite veya
Enstitülerde yürütülüyor olması. (Ders ve kurum hakkında gerekli bilgileri belirtiniz)
2. Dersin adının ve içeriğinin ilgili Ana Bilim Dalı ile uyumunu açıklayınız.

