SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
1. YARIYIL
- 8-12 Ekim 2018 Ders seçimi
-15 Ekim 2018- 25 Ocak 2019
Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri
- Akademik danışmanın belirlenmesi
- Tez/Proje danışman atanması

ETİK KURUL
ONAYI
(eğer gerekiyor
ise)

2. YARIYIL
- 25 Şubat 2019 - 1 Mart 2019 Ders seçimi
- 4 Mart 2019- 21 Haziran 2019 Derslerin
başlangıç ve bitiş tarihleri
(Öğrenciler tez aşamasına geçebilmeleri için; bir
eğitim-öğretim döneminde, 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az 8 ders
almak zorundadır.)

Enstitü Yönetim
kurulu kararı ile Tez
ön projesinin kabulü

Tez konusunun belirlenmesi
İkinci yarıyılın sonuna kadar danışman
onayı alınarak Enstitüye sunulması.

3. ve 4. YARIYIL
Tez çalışmasının yürütülmesi (Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve
öğrenci ile düzenli olarak bir araya gelerek değerlendirme yapar.)
Tez yazımı için İSÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında bulunan tez yazım klavuzundaki
düzenleme kullanılır.
https://saglikbilimleri.istinye.edu.tr/ogrenci/tez-yazim-kurallari/

TEZ SAVUNMASI
Tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış ve danışman tarafından kontrol edilmiş tez ve intihal
yazılımı programı raporu (kaynakça hariç üst sınır % 25’dir) 6 nüsha olarak enstitü müdürlüğüne
teslim edilir (tez teslim formu).
İlgili formlar (https://saglikbilimleri.istinye.edu.tr/formlar-ve-dilekceler)
Tez savunma duyurusu formu
Tez savunma jürisi atama formu
- Jüri: Biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka üniversitenin ilgili anabilim dalından olmak
üzere en az 3 üye ve 2 yedekten oluşur. oluşur.

TEZ SINAVI
İlgili formlar
Tez sınavı tutanağı (Jüri tarafından savunmayı izleyen 3 gün içerisinde enstitüye teslim edilir.)
KABUL: Tutanaklar ve sınav evraklarının anabilim dalı tarafından Enstitüye teslim edilmesi, mezuniyt
kararlarının alınması, Onay sayfasının öğrenciye verilmesi
DÜZELTME: En geç 3 ay içinde gereğini yaparak tzini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
RED: Öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Programa devam eden öğrenciler için kayıt yenileme tarihi: 11 - 20 Şubat 2019

