YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE
ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAMI
AÇMA ve YÜRÜTME SENATO ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu “Esaslar”; Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilkeleri doğrultusunda,
Yalova Üniversitesi “yurtdışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programı” açılması ve yürütülmesi
esaslarını açıklar.
Program Koordinasyon Kurulu
Madde 2. Koordinasyon Kurulu; programa katılan üniversitelerin ilgili birimlerinin önereceği ve protokolde
belirlenen sayıdaki temsilciden oluşur. Bu temsilcilerden, her ortak üniversite için bir “program yürütücüsü”
görevlendirilir. Koordinasyon Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve programın başlangıcından
sonuçlandırılmasına kadar tüm sürecin gerçekleştirilmesi ile denetimi sağlar.
Madde 3. Program Koordinasyon Kurulu; aşağıda sayılan görev ve sorumlulukları ile, ortak yükseköğretim
kurumları üst kurullarınca alınacak kararlara yardımcı olur:
1. Programın ve protokolün hazırlanması, ortak yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarından geçirilmesi,
Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan programın yürütülmesi,
2. Programın duyurulması ve başvuru kabul koşullarının belirlenmesi,
3. Uygulanacak ortak “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Esasları”nın, katılımcı yükseköğretim kurumlarının lisansüstü
yönetmeliklerine aykırı hüküm içermemek üzere, hazırlanması,
4. Dersleri verecek öğretim üyelerinin seçimi ile ilgili ölçütlerin belirlenmesi ve bu ölçütler dairesinde seçimi,
5. Öğrenci/tez danışmanlarının atanmasına ilişkin ölçütlerin belirlenmesi,
6. Eğitimin nerede/ nasıl gerçekleştirileceği hususlarının ve mekân paylaşımının saptanması,
7. Eğitim sürecinin ve kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, ortak yükseköğretim kurumlarına sunulması.
Protokol
Madde 4. Ortak lisansüstü programına katılan yükseköğretim kurumları arasında süreli bir “protokol” imzalanır.
Bu protokolde programın detaylı uygulama ilkeleri belirtilir. Protokolün içeriğinde aşağıdaki noktalar açık ve net
bir şekilde belirtilmelidir:
Ortak Programın Adı ve Gerekçesi:
1. Programın amacı,
2. Programın açılma gerekçesi ve hedefi.
Başvuru Koşulları ve Kayıtlar:
1. Kontenjanlar ve paylaşılma şekli,
2. Programa başvuracak adaylara ilişkin ölçütler,
3. Başvuru ve kayıtların yapılacağı üniversite/üniversiteler,
4. Programa başvuran öğrencilerin seçim süreci (sınav biçimi, sınav komisyonları…)
5. Eğitim-öğretime ilişkin idari işlemlerin ve kayıtların hangi ortak yükseköğretim kurumunda tutulacağı,
6. Eğitime ilişkin kayıt ücreti ve öğrenim katkı paylarının hangi yükseköğretim kurumuna yatırılacağı,

Eğitim-Öğretim:
1. Programın eğitim-öğretim süresi ve eğitim-öğretim yılı,
2. Eğitim dili / dilleri,
3. Ders planı (zorunlu- seçimlik dersler), toplam kredi ve ECTS kredileri,
4. Öğretimin (derslerin/ sınavların) hangi yükseköğretim kurumunda / kurumlarında yapılacağı,
5. Başarı koşulları ve uygulanacak not sistemi,
6. Derse devam, sınavlar, sınavlara katılmama ve ders tekrarı ile ilgili kurallar,
7. Mezuniyet koşulları,
8. Diplomanın şekli (ortak program adı, derecesi, dili, onay imzaları, vb),
Öğretim Üyesi ve Danışmanlar:
1. Dersleri verecek öğretim üyelerinin seçimi ve buna ilişkin ölçütler,
2. Danışmanların atanmasına ilişkin ölçütler,
3. Dersleri verecek öğretim üyelerinin ortak yükseköğretim kurumlarına dağılımı,
4. Öğretim üyelerinin ücretlendirme esasları ve ödemenin nasıl ve nerede yapılacağı,
5. Programın yürütülmesinden sorumlu olacak her ortak yükseköğretim kurumundaki idari personel,

Kaynak ve Yer Kullanımı:
1. Program için maddi destek sağlanması halinde, bunun ortak yükseköğretim kurumları arasında nasıl
paylaşılacağı ve kullanılacağı,
2. Kütüphane laboratuar, yemekhane, yurt vb. ortak paylaşım alanlarından yararlanma olanakları,
3. Öğretimin yapılacağı ortak yükseköğretim kurumlarının, öğrenciler için kalacak yer temini,
Protokolün Geçerliliği:
1. Protokolün geçerlik süresi,
2. Program ortağı yükseköğretim kurumlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, uygulamanın
ne olacağı,
3. Program ortağı yükseköğretim kurumlarının programdan ayrılmasını gerektirebilecek nedenler ve koşullar,
4. Ortak yükseköğretim kurumlarından birinin ya da birden fazlasının programdan ayrılması durumunda
programın nasıl yürütüleceği,
5. Programa daha sonra başka yükseköğretim kurumunun / kurumlarının katılıp katılamayacağı ve buna ilişkin
esaslar,
6. Programın sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi durumunda, mevcut öğrencilerin hangi yükseköğretim
kurumuna / kurumlarına devredileceği.
Programların, katılımcı yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarında görüşülmesi için protokolün hazırlanmış
olması ve başvuru dosyasında yer alması gereklidir. Yurtdışı ortak Lisansüstü Programı için katılımcı
yükseköğretim kurumları arasında hazırlanmış olan protokol, ortak programın Yalova Üniversitesi’nin ilgili
Enstitü Kurul’ları, Senato’su ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabulü ve onaylanması sonrasında, katılımcı
Üniversite Rektörleri tarafından imzalandıktan sonra Yalova Üniversitesi’nde uygulanmaya başlanır.
Diğer Hususlar
Madde 5. Program her üniversitenin yetkili kurulları tarafından ayrı ayrı onaylanır.
Katılımcı üniversitelerin ilgili kurulları, yukarıda belirtilen asgari koşullara uymak kaydıyla, ek koşullar
getirebilirler. Uygulama esaslarına ilişkin katılımcı üniversitelerin mevcut lisansüstü yönetmeliklerinde yer
almayan bütün diğer konularda, Yalova Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla, ortak
esaslar belirlenebilir.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 6. Bu “Esaslar”, Yalova Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 7. Bu Esaslar’ı Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

