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AÇIKLAMALAR: 

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği  

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans 

ve doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda eksikliklerini gidermeleri 

amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili EABDK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu 

dersler, ilgili tezli yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans veya doktora 

öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.  

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra EABDK’nin onayıyla ilgili lisansüstü programı derslerinden 15 AKTS’ye 

kadar ders alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program 

derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.  

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için 

18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde 

belirtilen hususlar geçerlidir. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için en az CC düzeyinde harfle ilan edilen başarı notunu alması zorunludur.  

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri 

dışında uzatılamaz ve süre sonunda derslerin tamamında başarı şartını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre 

yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. 


