
 

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Vizyon Üniversitesine bağlı fakültelerde 

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Vizyon Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen 

yüksek lisans programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama 

faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Makedonya Cumhuriyeti Yükseköğretim Kanununun 113 ve 

114 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını, 

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
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c) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans 

derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört 

yarıyıllık süreyi, 

ç) Danışman: Fakültede kayıtlı öğrenciye ders ve yüksek lisans tezi ve uygulaması gibi tez 

çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere fakülte yönetim kurulu tarafından atanan öğretim 

görevlilerini, 

d) Fakülte: Uluslararası Vizyon Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili 

fakülteyi, 

e) Fakülte anabilim dalı: Fakülte eğitim programı bulunan ilgili anabilim dalını, 

f) Fakülte anabilim dalı akademik kurulu: Fakülte anabilim dalının, lisansüstü düzeyde ders veren 

ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan ilgili kurulu, 

g) Fakülte anabilim dalı başkanı: Fakülte lisansüstü programı bulunan anabilim dalı başkanını, 

ğ) Fakülte kurulu: Fakülte dekanının /  müdürünün başkanlığında, fakülte öğretim programları 

bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanlarını, 

h) Fakülte yönetim kurulu: Dekanın / Müdürün başkanlığında, dekan tarafından  gösterilecek beş 

aday arasından Fakülte kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ilgili 

kurulu, 

ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı, 

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun 

biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

j) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin 

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar 

saatinin yarısının toplamını, 

k) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi program yürütme kurulu ve fakülte 

anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve fakülte yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin 

öğretim üyeleri içinden seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora  yeterlik 

unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu, 

l) Program: Yüksek lisans, belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler, tez ve 

uygulamalarını, 



 

 

m) Program akademik kurulu: Aynı fakülte anabilim dalında birden çok program olduğu 

durumlarda her program için kurulan kurulu, 

n) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık eden 

öğretim üyesini, 

o) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere 

kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan ilgili kurulu, 

ö) Rektör: Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörünü, 

p) Senato: Uluslararası Vizyon Üniversitesi Senatosunu, 

r) Tez: Yüksek lisans tezi ve uygulamasını, 

s) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans proğramında öğrencinin tez çalışmasındaki başarı durumunu 

belirleyen jüriyi, 

ş) Üniversite: Uluslararası Vizyon Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yüksek Lisans Programları 

Genel esaslar 

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli yürütülmektedir. Bu programların hangi fakülte 

anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. 

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve 

iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü 

uzaktan öğretim programları açılabilir. 

Tezli yüksek lisans programı 

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak 

bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını 

sağlamaktır. Bu program; 60 yada 120 AKTS den oluşup, 6 ve sekiz adet dersten az olmamak 

kaydıyla, bir seminer dersi, yayın ve tez çalışmasından oluşur.  

 

 



 

 

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt 

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 

yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla 

tamamlayamayan veya bu süre içerisinde programın öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini 

yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez danışmanı atanması 

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyelerinin 

çalışma konuları ilgili programlar tarafından ilan edilir. 

(2) Danışmanlık yapacak öğretim üyesi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir. 

(3) Kayıt olan öğrencilerin danışman atama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından 

belirlenir. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman, eş danışman olarak 

atanabilir. 

(5) Danışman; Üniversitede, ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. 

(6) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın program yürütme kuruluna yazılı 

başvurusu, danışmanın, fakülte anabilim dalı başkanının görüşü ve fakülte yönetim kurulunun 

kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. 

(7) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar 

program yürütme kurulu tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tarafından 

yürütülür. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 

MADDE 9 – (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde 

yazılan ve danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca 

onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin 

savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini 

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı 

raporunu alarak tezle birlikte fakülteye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti 

halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez fakülte yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tezin fakülteye tesliminden itibaren bir hafta içinde, program yürütme 

kurulu önerisi, anabilim dalı başkanının görüşü ile fakülteye iletilir ve fakülte yönetim kurulu 

kararı ile atanır. 



 

 

 Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 

üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda jüri, en az ikisi Üniversite içindeki başka bir 

anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden 

oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev 

yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. 

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak 

öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap 

bölümünden oluşur. 

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, 

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar fakülte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını 

izleyen üç gün içinde fakülteye tutanakla bildirilir. 

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı 

jüri önünde yeniden savunur. 

(7) Yüksek lisans tezini savunup, başarılı olan öğrenci mezuniyet şartları  yerine getirmiş 

sayılmaktadır. 

Tezli yüksek lisans diploması 

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli 

düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Fakültenin belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve 

ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanının kabul 

yazısıyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde fakülteye teslim eder. Fakülte 

yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine 

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından 

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Mezuniyetine fakülte yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen tezli 

yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı 

fakülte anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tezin sınav jüri 

komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

  



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru, Kontenjan, Öğrenci Kabulu 

Lisansüstü programa başvuru koşulları, kontenjan, kabul ve kayıt 

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programa başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, kabul ve kesin 

kayda ilişkin süreçler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senato tarafından düzenlenir. 

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve lisansüstü 

programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, Senato 

tarafından belirlenir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü 

programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar 

çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. 

Yabancı uyruklu adayların kabulü 

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, 

program yürütme kurulu ve fakülte anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve fakülte yönetim 

kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve katkı payı 

MADDE 14 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde 

eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Fakülte tarafından belirlenen 

esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik 

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında, Fakülte kararlarına göre kayıtlarını yenilerler. 

(3) Lisansüstü eğitimde kayıt yenileme esasları Fakülte tarafından belirlenir. 

(4) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, 

dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri fakülte yönetim 

kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o 

dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(5) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış olan 

fakat daha sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda 

ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. 

(6) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin 

katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği Üniversiteler arasındaki protokolle 

belirlenir. 



 

 

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları 

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan 

uzmanlık alan dersleri kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders yükü, Fakülte 

tarafından belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren her yarıyıl 

tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. 

Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının iki danışman 

tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır. 

Ölçme ve değerlendirme 

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı; programlar için 

belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri besleme yapmak, 

kalitenin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

(2) Programların ölçme ve değerlendirmesi, her program için Senato tarafından belirlenen koşullar 

çerçevesinde yapılır. 

Kredi sistemi 

MADDE 17 – (1) Kredi sistemi, AKTS’ye göre düzenlenir. 

(2) Lisansüstü bir dersin AKTS kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve 

sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin 

kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder. 

(3) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar fakülte yönetim kurulu önerisiyle Senato tarafından 

belirlenir. 

İzin 

MADDE 18 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinler ile ilgili hususlar Senato tarafından 

belirlenir. 

Ders sınavları ve değerlendirme 

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden 

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken ders türleri ve diğer hususlar 

Senato tarafından belirlenir. 

 

Öğretim dili 

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğretimi Makedonya Cumhuriyeti yerel yönetimler yasasına 

istinaden Gostivar’daki resmi dillerde ve İngilizce dilinde yapılır.  

 



 

 

Lisansüstü programların yürütülmesi 

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program 

yürütme kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

DÖRDÜNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 2015/2016 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


