AMASYA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ YENİ DERS AÇMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Gerekçe ve İçerik
Ders adı ve kapsamı
MADDE 1- (1) Önerilen ders, ait olduğu Anabilim Dalı’nın bilim alanıyla doğrudan
ilgili olmalıdır.
MADDE 2- (1) Önerilen ders, yerleştirileceği programın amaçlarına uygun olmalıdır.
MADDE 3- (1) Üniversite kadrosundaki tüm öğretim üyeleri uzmanlık alanı ve yakın
disiplinler ile ilgili anabilim dallarında birim ayırt etmeksizin lisansüstü ders açabilirler.
MADDE 4- (1) Dersin adı, kısa, açık ve içeriğini tam olarak yansıtmalıdır. Zorunlu
olmadıkça, yabancı isimler kullanmaktan kaçınılmalı, ders adının Türkçe olmasına özen
gösterilmelidir.
Gerekçesi ve katkısı
MADDE 5- (1) Önerilen dersin, açılma gerekçesi ve programa katkısı açık olarak
belirtilmelidir.
MADDE 6- (1) Önerilen ders, Enstitü programlarında yer alan başka derslere de katkı
sağlayabilir. Eğer varsa, katkının türü ve katkı sağlayacağı dersler belirtilmelidir.
MADDE 7- (1) Önerilen ders, diğer üniversitelerde var olan farklı programlara da katkı
sağlayabilir. Eğer varsa, katkı sağlayabileceği Üniversiteler, programlar ve katkının türü
belirtilmelidir.
Dersin içeriği
MADDE 8- (1) Önerilen dersin içeriği, lisans düzeyinin üzerinde olmalıdır. Lisans
derslerinde edinilen temel bilgilerin üzerine kurulacak ileri düzeyde ve son yıllardaki
araştırmalara dayalı bilgiler içermelidir.
MADDE 9- (1) Ders planı 14-15 haftayı kapsayacak biçimde hazırlanmalıdır.
MADDE 10- (1) Belirli bir alanda açılabilecek olan “…Alanında Özel Konular,
…Alanında Güncel Yaklaşımlar” gibi derslerin içeriklerinin her dönem yenilenmesi ve
güncelleştirilmesi gereklidir.
MADDE 11- (1) Enstitülerde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı
isim veya içerikle ders açılmamalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim üyesinde aranan nitelikler
MADDE 12- (1) Lisansüstü programlarda ders açma teklifinde bulunacak öğretim
üyelerinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmiş kriterlere ek olarak aranacak
nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a) Doktor unvanını aldıktan sonra ön lisans veya lisans düzeyinde en az iki (2) dönem
ders vermiş olmak,
b) Son iki yıl içerisinde ilgili lisansüstü programa yönelik yapmış olduğu çalışmalarıyla,
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre
değerlendirmeye esas teşkil eden Akademik Faaliyet Puanlama Aracı (AFPA) tablosundan;
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• Yüksek lisans için en az 40 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile
minimum 80 puan,
• Doktora için en az 50 puanı A1-A15 kategorisinden olmak şartı ile minimum
100 puan
almış olmak.
Enstitüler bünyesinde YÖK onayı ile açılan disiplinlerarası programlarda ders
açabilmek için ise öğretim üyesinin ilgili programında bu şartları sağlaması gerekir.
* Öğretim üyelerinin enstitülerde lisansüstü ders açmak için akademik yıl içerisinde
enstitülerce belirlenecek takvim dahilinde bir defa müracaat etmeleri yeterlidir. Uygulamada
birliktelik adına AFPA hesaplamalarında -örneğin 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Güz dönemi
için 01.01.2017-01.05.2019; Bahar dönemi için ise 01.01.2018-01.01.2020 tarihleri arasında
yapmış oldukları çalışmalar puanlamada dikkate alınacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren yürürlüğe
girer.
MADDE 14- (1) Enstitüler, gerektiğinde, bu Yönerge çerçevesi içinde kalmak koşulu
ile, Enstitü Kurulu kararları ile ek düzenlemeler yapabilirler.
MADDE 15- (1) Bu Yönerge Amasya Üniversitesi Rektör’ünce yürütülür.

Üniversitemiz Senatosunun 03/04/2019 tarihli ve 2019/65 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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