FORM-1 [Madde 8]
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KAYIT FORMU
Gönderilen

: Enstitü Müdürlüğü

Gönderen

: ……………………………………………………………………………………….EABD Başkanlığı

Adayın Soyadı

: …………………………………………………..

Adı: …………………………...…………………

Mezun Olduğu Üniversite: ………………………………………….. Bölüm: .…………………………………………
Programa Başlayacağı Akademik Yıl: ……………………………… Dönem : …………………………………………
Başvurulan Program Adı ……………………………………..… Yüksek Lisans (tezli)

Yüksek Lisans (tezsiz)

Lisans Sonrası Doktora
Bilimsel Hazırlık Programı Zorunlu Dersleri
Adı

Kodu









Yılı

Dönemi

Doktora

Lisansüstü Programdan Alınacak Dersler
Kodu

Adı

Kredisi

AKTS

Yılı

Dönemi

Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla
uygulanan bir programdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam sekiz dersi geçemez. Bu programa
alınacak öğrenciler ilgili EABD tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri
lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans veya
lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçemez.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alması zorunlu
dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili
EABD’ninönerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri
dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.
Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not
ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel
hazırlık programı derslerini en az CC ve en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu
derslerden alınan notlar doktora programı ders ortalamasına katılmaz.

EABD Başkanlığı Görüşü

: Uygundur

Ret Gerekçesi

: ……………………………………………………………….……………………...

______________
Tarih
EABD Evrak No : ___________________________
Gönderen
Gönderilen

: Fen Bilimleri Enstitüsü
: Öğrenci İşleri Müdürlüğü

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI:
_________________________
Tarih
Bu form üç kopya doldurulacaktır.

Uygun Değildir

____________________________
EABD Başkanı
Ekler: __________________________________________
FBE Evrak No

Tarih: ________________

:

Karar No: ______________

________________________________
Enstitü Müdürü

