BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ

Üniversitemiz 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü (II.
Öğretim) tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alınacaktır. Ön başvurular online olarak yapılacaktır.

(II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları


Adayın Anabilim Dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışındaki
üniversitelerden alınan diplomaların ise denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması
gerekir.



İlan edilen II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil puan şartı
bulunmamaktadır.



https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinde yer alan
“Ön Kayıt Başvuru” formu doldurulup, çıktısı alınır. Başvuru formunun çıktısını aday, kesin

kayda hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

(II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuruların Değerlendirilmesi


Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim programlarında başarı sıralaması Lisans mezuniyet notuna
göre en yüksek puandan başlanarak ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.



Transkriptleri dörtlük sistemde olan adayların notları, yüzlük sistemdeki karşılıkları
transkriptlerinde olsa bile başvuruda dörtlük sistem genel not ortalamasını girmesi
gerekmektedir. (Dörtlük sistem not dönüşümleri YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.)



Transkriptleri yüzlük sistemde olan adayların başvuruda yüzlük sistem genel not
ortalamasını girmesi gerekmektedir.

(II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kesin Kayıt


Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, kayıt tarihleri ile
birlikte ilan edilir.



Programa kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak
haklarını kaybeden adayların yerine, başarı puanı esas alınarak yedek adaylara çağrıda
bulunulur.



Başvuru koşullarını yerine getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar,

istenilen

belgeleri, süresi içerisinde enstitüye bizzat teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak haklı ve
geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter kanalıyla belirledikleri
vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir.


Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti
halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal
edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve
gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.



Kesin kayıt için adayların enstitüye teslim etmeleri gereken belgeler:


Online Başvuru Formunun çıktısı



Lisans diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi (Belgelerin asılları da ibraz edilmek
zorundadır).



Lisans mezuniyet not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Belgelerin
asılları da ibraz edilmek zorundadır).



Çalışan adayların çalıştıkları kurumdan (kamu ve/veya özel sektör) alınan
“Lisansüstü eğitim yapabilir.” belgesi



5 Adet fotoğraf.



Nüfus Cüzdanı fotokopisi.



Yeni tarihli askerlik durum belgesi.



10 TL Posta pulu.



İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücretinin Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi kurumsal tahsilât hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

(II. Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kesin Kayıt Bilgileri


II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim süresi azami 1,5 yıl (üç yarıyıl) dır ve toplam 90
AKTS değerinde dersten oluşmaktadır.



2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için AKTS başına 45 TL Eğitime katkı payı tahsil edilir.



2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı toplam katkı payı 1350 TL ‘dir.



Programın açılması durumunda kesin kaydını yaptıran öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı
iade edilmez.



Programda dersler hafta içi saat 17.00 sonrası ve hafta sonu yapılacaktır.
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Enerji Yönetimi
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Herhangi bir lisans programı mezunu olmak.
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Başvuru Tarihi

31 Aralık 2018 – 11 Ocak 2019

Kazananların İlanı

21 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihi

23 – 24 – 25 Ocak 2019

Yedek Öğrenci İlanı

28 Ocak 2019

Yedek Öğrenci Kaydı

29 Ocak 2019

Derse Yazılma

4 – 8 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı Başlangıcı

11 Şubat 2019

