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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SEMİNER DERSİ UYGULAMA ESASLARI

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Fen
Bilimleri Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan seminer dersleri
aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür:
1. Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders
yarıyılında hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan, ön
çalışması danışmanlık saati içerisinde gerçekleştirilen kredisiz bir derstir. Seminer dersi 6
AKTS olarak kredilendirilir.
2. Seminer dersinin amacı tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere, tez konuları ile
ilgili güncel ve/veya eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma
yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlatarak, onların grup önünde anlatabilme, tartışabilme
ve iletişim yeteneklerini geliştirmektir.
3. Tezli Yüksek Lisans programında öğrenci seminer dersini, ikinci yarıyılında alır. Seminer
dersinden başarılı olunmadıkça tez aşamasına geçilmez.
4. Doktora programında öğrenci seminer dersini, ikinci yarıyılında alır. Seminer dersinden
başarılı olunmadıkça doktora yeterlik sınavına girilemez.
5. Özel öğrenci statüsündekiler Seminer dersine kayıt yapamaz.
6. Seminer programının oluşturulması ve seminerlerin sunumu Anabilim Dalı Başkanlığı veya
Anabilim Dalı Başkanlığınca görevlendirilecek bir öğretim üyesinin koordinatörlüğünde
gerçekleşir.
7. Seminerin konusu tez danışmanı ve öğrenci tarafından belirlenir ve anabilim dalı
başkanlığına bildirilir.
8. Anabilim Dalı Başkanı ya da Koordinatör öğretim üyesi seminer dersine kaydolan tüm
öğrencilerin ilgili anabilim dalı başkanlığındaki diğer sunulara da katılımını sağlayacak şekilde
seminer programını hazırlar. Seminer programında, sunumu yapacak öğrenci, öğrencinin
danışmanı, seminerin konusu, sunulacak yer, tarih ve saat gösterilir. Hazırlanan seminer
programı 5. haftada ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir. Ayrıca
Seminer programı ilgili anabilim dalı başkanlığının ilan panosunda / web sayfasında ilan edilir.
Seminer programı ilan edildikten sonra kesinlik kazanır ve bundan sonra programda hiçbir
değişiklik yapılmaz.
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9. Enstitüye bağlı tüm anabilim dallarında hazırlanmış olan seminer programları enstitü
tarafından ilan edilir.
10. Seminer sunumları 8. hafta itibari ile başlar. Öğrenci hazırladığı semineri, belirlenen
yer, gün ve saatte katılımcılar önünde sunar.
11. Mazereti sebebiyle programda belirlenen tarihte seminerini sunamayan öğrenci,
mazeretini gösterir belgeyi beş işgünü içinde Enstitüye bildirmek zorundadır. Mazeretleri
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir seminer tarihi
belirlenerek ilan edilir.
12. Bir öğrencinin seminer dersi yarıyıl sonu notu danışman tarafından “başarılı” ya da
“başarısız” olarak belirlenir. Anabilim dalı tarafından belirlenen programa uygun biçimde
seminerini sunmayan öğrenci dersten başarısız sayılır.
13. Öğrenci seminerini Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü seminer yazım
kurallarına uygun olarak hazırlayıp, danışmanı aracılığıyla basılı ve elektronik olarak anabilim
dalı başkanlığına teslim etmelidir.
14. Danışman tarafından “Seminer Dersi Değerlendirme Formu” doldurarak bir örneğini
seminer tutanakları ve diğer tüm seminer belgeleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığına
teslim eder. Düzenlenen değerlendirme formu ile birlikte seminerin basılı ve elektronik birer
kopyası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından dönem sonunda toplu olarak Fen Bilimleri
Enstitüsüne iletilir. Söz konusu değerlendirme formları ve seminer raporları yasal süresi kadar
ders sorumlusu tarafından muhafaza edilir.
15. Enstitüye iletilmek üzere gerekli belgeleri anabilim dalı başkanlığına teslim edilmeyen
öğrenciler, danışman tarafından “başarılı” notu girilse bile başarısız sayılacaktır. Aynı durum
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye belgeleri teslim edilmeyen öğrenciler için de
geçerlidir.
16. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar
eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile
seminer konusu değiştirilebilir.

