DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PRENSİP KARARLARI

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Esas alınarak hazırlanmıştır.

A-KAYIT YENİLEME
1-İlgili dönemde ders kaydı yapmayan, katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri
ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
2- Öğrenciler bütün öğrenimleri boyunca Enstitüdeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer
düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmekle; öğretim, ders ve sınav programlarına,
transkriptler ve diğer hususlara ilişkin olarak Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılan ve
Enstitünün resmi internet sayfasında yer alan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler.
3- Bir hakkın doğmasına veya hak kaybına esas teşkil edilebilecek nitelikteki tebligat
öğrenciye şahsen teslim edilebileceği gibi, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olan
adresine de yapılabilir. Ayrıca öğrencilerle ilgili karar ve duyurular Enstitü ilan panosunda,
elektronik posta yolu ve gerektiğinde Enstitünün resmi internet sayfasında ilan edilmek
suretiyle de yapılabilir. Öğrenciler usulüne göre yapılmış bir duyuruyu görmediklerini ileri
süremezler. Bu işlemler, tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak
talebinde bulunamaz.
4-Öğrenciler iletişim (posta, e-posta, telefon) bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en
geç bir ay içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta yoluyla bildirmekle
yükümlüdürler.
B-EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARI
1- Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son 5 yılda yurt içi/yurt dışı bir
yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı
olduğu anabilim dalına ait olanlardan en çok üç ders, başka bir programdan almış olduğu en
çok iki dersi danışmanın ve anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha önce mezun olunmuş bir
lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.
2- Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, “ Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve
yayın etiği” konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur. Doktora programına
kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden
almayabilir.
3-Uzmanlık Alan Dersi,
a) Yüksek Lisans öğrencileri için; en erken 3. Yarıyılın başında Düzce Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla zorunlu ve seçmeli ders yükünü başarıyla tamamladıktan sonra başlar ve Enstitü
Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyet durumuna karar verdiği tarihe kadar yarıyıl ve
yaz aylarını da kapsayacak şekilde devam eder. Tez Danışmanı olan her öğretim üyesi
Uzmanlık Alan Dersi'ni açmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans öğrencileri öğrencinin
danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşmeyen öğrenciler Tez Çalışması
dersine kayıt yaptıramaz.

b-) Doktora öğrencileri için; Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine göre zorunlu ve seçmeli ders yükünü başarıyla tamamladıktan sonra başlar
ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyet durumuna karar verdiği tarihe kadar
yarıyıl ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde devam eder. Tez Danışmanı olan her öğretim
üyesi Uzmanlık Alan Dersi'ni açmakla yükümlüdür. Doktora Tez Öneri Sınavında başarılı
olamayan veya Doktora Tez Öneri Sınavına girmeyen öğrenci Doktora Tez Çalışmasına
kayıt yaptıramaz.
c) Bir “Uzmanlık Alan Dersi”, tez danışmanı tarafından tek başına açılır. İkinci tez
danışmanı uzmanlık alan dersi açamaz.
d) Tez danışmanı birden fazla programda görevli ise, yalnız bir programda
“Uzmanlık Alan Dersi” açabilir.
C-DERSLERDEN ÇEKİLME
1- Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenci ikinci haftanın sonuna kadar en çok iki
dersten çekilebilir. Öğrenci çekildiği derslerin yerine kayıt yaptırabilir.
D-MAZERET VE KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1-Öğrenciye gebelik sürecinde ve doğum yapması halinde, talebi doğrultusunda en fazla iki
döneme kadar kayıt dondurma hakkı verilir.
E-DERS DÖNEMİ SINAVLARI, DEĞERLENDİRME, SINAV SONUÇLARINA
İTİRAZ VE DANIŞMANLIK
1- Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde veya Enstitünün web
sayfasında ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığına yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Anabilim Dalı Başkanlığınca, dersin sorumlu öğretim üyesinin görüşü alınarak, sınav
kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Öğrenciye en geç
beş gün içinde duyurulur.
2-İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının belirlediği ders programı çerçevesinde, Seminer dersi
sadece danışman tarafından öğrencinin ilk kayıt olduğu yarıyılı takip eden yarıyıllarda en
geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar verilir. Seminer dersini başarıyla tamamlayan
öğrenciye ikinci kez seminer dersi verilmez.
3- İstifa eden, ilgili kanunlar çerçevesinde başka bir kuruma görevlendirilen veya kadrosuyla
başka bir kuruma geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak,
tezini bitirme aşamasındaki öğrenciler için, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde
Yüksek Lisans için en fazla bir dönem, doktora da en fazla iki dönem enstitü yönetim kurulu
kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

F-DOKTORA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1-Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi

toplanarak üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması ya da üst üste
iki kez rapor vermeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
2-Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna
kadar, Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmiş bir mazereti bulunmadan sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavına
girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Doktora
yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
G-ELEKTRONİK ORTAM KULLANILARAK SINAVLARIN YAPILMASI
1- Lisansüstü programlarda tez izleme/tez öneri/tez savunma sınavları, salt çoğunluğun
fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında
bulunması durumunda, Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin imkânları ile sesli ve
görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

Bu Prensip Kararları 07.09.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

