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YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’eeşdeğer
sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının
denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmalıdır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede,
ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) % 20’si, mülakat notunun 100 üzerinden % 20’si
alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren
sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Yüksek lisans programına öğrenci
kabulünde ÜDS’den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana
eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birindenÜDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana
eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Aranan yabancı dil koşulunu sağlamış öğrenciler ilgili programa devam ederler. Aranan
yabancı dil yeterliğine sahip olmayan öğrenciler Enstitü tarafından yapılacak yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar.
Yapılacak sınavın koşullarını Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato belirler. Bu sınavda başarılı olanlar doğrudan
ilgili programa devam ederler. Aranan yabancı dil yeterliğine sahip olmayan öğrenciler yabancı dil yeterliğini almak üzere en
çok bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre öğrenim sürelerine dahil edilmez, bu süre sonunda yukarıdaki koşulları sağlayamayan
öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilim alanı yabancı dil olan öğrenciler alanlarıyla ilgili yabancı dil dışındaki bir yabancı
dilden sınava girmek zorundadır. "
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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