ONLİNE (UZAKTAN ERİŞİM) PROJE SAVUNMA SINAVLARI VE MEZUNİYETLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1.

AŞAMA

PROJE SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER
ANABİLİM DALI VE ENSTİTÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
1. ABD başkanlığı biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jürü oluşturarak, EBYS sistemi üzerinden jürilerin
Anabilim Dalı, Unvan, Ad Soyad, T.C. kimlik numaralarını içeren bilgiyi Enstitüye gönderir,
2. Enstitü, öğretim üyelerinin UZEM sistemine girebilmeleri için yukarıda istenen bilgileri UZEM Müdürlüğüne gönderir,
ÖĞRENCİ VE DANIŞMANIN YAPACAĞI İŞLEMLER
1. Öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı projesini, danışmanına mail olarak gönderir.
2. Danışman, öğrencinin gönderdiği projeyi inceler. İntihal Raporunu alır ve tez yazım kılavuzuna uygun yazılmış ise ilgili
jürilerin kurumsal mail adresine gönderir ve bilgilendirir. Projede şekil veya içerik yönünden eksiklikler var ise öğrenciye tekrar
gönderir. Bu işlem Danışman, projenin içeriği ve şekline onay verene kadar devam eder.
NOT: Proje %25 benzerlik oranından fazla çıkar ise Proje savunma sınavı yapılmaz.

2. AŞAMA

PROJE TESLİM SÜRECİ VE YAZIM KONTROLÜ
Proje Savunma Sınavı sonrası başarılı olan öğrenciler, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı projesini danışman
onayından sonra, timur.duzenli@amasya.edu.tr adresine mail olarak gönderecektir. Enstitü tarafından şekil yönüyle
incelenen proje hakkında, “şekil yönünden uygundur” ya da “düzeltilecek alanlar var” şeklinde ilgili öğrenciye mail
olarak gönderilecektir.
“Düzeltilecek alanlar var” şeklinde mail alan öğrenci, belirlenen alanlarda düzeltmeleri yaparak tekrar
timur.duzenli@amasya.edu.tr adresine mail atacaktır. Bu işlem “şekil yönünden uygundur” mailini alana kadar 2 şer gün
aralıklarla devam edecektir.

3.AŞAMA

“şekil yönünden uygundur” şeklinde mail alan öğrenci, basımı yapılmak üzere projesini danışmanına mail olarak
gönderecektir.
MEZUNİYET
Danışman ve öğrenci, ilgili projenin ciltlerini ve basımını yapmak üzere Üniversitemiz Basın ve Yayın İşleri ile irtibata geçerek,
proje basım ve ciltletme işlemlerini yapacak ve AÜ-LÜE-FRM-87 Dönem Projesi Değerlendirme, AÜ-LÜE-FRM-100 Geçici
Mezuniyet Belgesi/Diploma İstem, AÜ-LÜE-FRM-72 Proje Sunumu Bilgi Formları ve ekleri ile birlikte 1adet proje sunumunun
yapıldığına dair CD ve ciltlenmiş 1 adet projeyi öğrencinin “şekil yönünden uygundur” mailini aldığı tarihinden itibaren en geç
bir ay içerisinde Enstitümüze teslim edecektir.
Formlara ulaşım linki: https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar

İLETİŞİM

NOT: Tüm aşama, sınav ve değerlendirmelerde ve sürecin takibindeki sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ
TEL: 0358 211 50 45
FAKS: 0358 260 00 48
MAİL: fenbilimleri@amasya.edu.tr
ADRES: Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:7 MERKEZ/
AMASYA

TEZ BASIMI VE CİLTLETME İÇİN BİLGİ,
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İrtibat: Hakan EROL
Cep No: 05303276928
Tel: 0358 211 5005
Dahili: 5028-5286-5033

