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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA
UYGULANACAK UZMANLIK ALAN DERSİ ESASLARI

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Esasların amacı; Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Anabilim/Anasanat
Dallarında açılacak olan uzmanlık alan derslerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu "Esaslar"; Yükseköğretim Kurulu'nun 16.09.2005 tarihli Genel Kurul
Toplantısı'nda kabul edilen "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak
Esaslar"ın 2-a bendine dayanılarak " hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 3- Uzmanlık Alan Dersi, danışman öğretim elemanının çalıştığı bilimsel
alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel
temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini,
bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip
izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik bir derstir.
Uzmanlık Alan Dersi, haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri
belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim-öğretim
faaliyetleri olup her saati bir ders yüküne eşdeğerdir.
Danışman olan her öğretim elemanının, öğrenci sayılarına bakılmaksızın 8 saatlik
uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati
olarak değerlendirilir.
Süre
Madde 4- Uzmanlık Alan Dersleri, Enstitü Yönetim Kurulu'nca danışman atandığı
tarihte başlar; öğrencinin herhangi bir nedenle ilişiğinin kesildiği, kaydını yenilemediği veya
Enstitü Yönetim Kurulu'nca mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar sürer. Uzmanlık Alan
dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
Uygulama
Madde 5- Uzmanlık Alan Dersi için öğretim elemanları tarafından ders tanıtım formu
hazırlanır. Ders tanıtım Formları ders planları ile aynı zamanda ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca Enstitüye gönderilir.
Uzmanlık Alan dersi, uzmanlık alanlarının farklı olmasından dolayı her öğretim
elemanı için farklı kodlarla açılır ve 8000 dizisi ile kodlanır.
Uzmanlık Alan Dersi öğrenci sayısına bakılmaksızın 8 saat teorik olarak
değerlendirilir ve ders yükü bildirim formunda belirtilmelidir.
Tez danışmanı birden fazla Enstitü ve/veya programda görevli ise, yalnız bir
programda "Uzmanlık Alan Dersi" açabilir.
Uzmanlık Alan Dersleri ders programlarında gösterilir, sınav programlarında ise yer
almaz.
Danışman atandığı tarihten itibaren öğrenci her dönem için uzmanlık alan dersini
seçmiş sayılır.
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İkinci tez danışmanları, Balıkesir Üniversitesi dışından atanan veya başka bir
Üniversiteye yada kuruma görevlendirilen danışmanlar ve emekli öğretim elemanı Uzmanlık
Alan Dersi açar ancak ek ders ücreti ödenmez.
Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi
açılamaz.
Akademik Takvimde belirtilen tatil sürelerinde uzmanlık alan dersi açan öğretim
elemanlarının yeniden ders yükü bildirim formlarını düzenleyerek enstitü müdürlüklerine
teslim etmeleri gerekmektedir.
Enstitüler, bu "Esaslar" çerçevesinde kalmak koşuluyla, Enstitü Kurulları kararı ile,
açıklayıcı ek düzenlemeler yapabilirler.
Değerlendirme
Madde 6- Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, "Uzmanlık Alan Dersi
Değerlendirme Formu" ile danışman öğretim elemanı tarafından, izleyen yarıyılın birinci
haftasının sonuna kadar, başarılı veya başarısız olarak Enstitüye bildirir.
Yürürlük
Madde 7- Bu "Esaslar", 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren
uygulanmak üzere Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu "Esaslar"ı Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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