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lisans düzeyinde verilen ve ilgili öğretim üyesinin kodu(**ı.660-s50) ile açılanYüksek lisans uzmanlık alan dersinin ismi kredisi, alİls kredisi 
"" iç*ti değişmeden,"kodunun 2017-2.018 Eğitim yılı güz döneminden itİbaren Enstitümüze u"ğıİtıı, AnabilimDalları Tezli Yük_sek Lisans Programlarında öğretim üyesi kodu ayrıml oı.ufiun yeni kodununü'**899 Yüksek Lisans uzmanlık alan dersi (+-O)O AKTS: 4 ojarak aegffilımesine, dahaönceki Yıllarda Yüksek Lisans Uzmanlık alan dersini tez danışmarr,rr, ı.Ja, İİ" uırp tuİuo-r"

bu dersitekrar a]mak zorundaolan öğrencilerin dersi yeni kodu ile almalarına,

Tezli yüksek lisans uzmanlık alaır dersi;

''**899 Uzmanlık Alan Deısi (4-0)0 AKTS: 4

2. Doktora düzeyİnde verileh ve ilgili öğretim üyesinin kodu(***900-950) ile açılan Doktorauzmanlık alan dersiniır'ismi, kredisi, AKTS kredisi ve içerİgi degişmejen, koounun 2oız_20l8 Eğitim Yılı g:d.z döneminden itibaren Enstitümüze uagııltım-Anabilim Dalları Doktora
Programlarında 

^öğretim_üYesi 
kodu aynmı olmadan yeni kodunun *r<*999 Doktora uzmanlıkalan dersi (4-0)0 AKTS: 4 oIarak değiştirilmesine, daha önceki yıllarda noktora Uzmanlıkalan dersini tez danıŞmanrnrn kodu ile alıp kalan ve bu dersi İekrar aümak zo.unda olanöğrencilerin dersi yeni kodu ile almalarına,

Doktora uzmanlık alan dersi;

***999Uzmaırlık Alaıı Dersi (4-0)0 AKTS: 4

3, Tezli yüksek lisans ve doktora düzeyinde.u_:g:, ve ilgili öğretim üyesinin kodu(xx*790_750)
ile aÇılan Seminer dersinin ismi, kredisi, AKTS kredisİve iİeriği o*gişmeoer, kJdunun 2017_2018 Egitim Yılı guz döneminden itibaren Enstitiiınüze bagli ttım Anabilim Dalları TezliYüksek Lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi kod-u aynmr 

"].;;;; İeni kodununYüksek Lisans Programları için***798 Semineİ ço-z1 Kredisiz AKTS: 4 olarakdeğiŞtirilmesine, doktora programları için ***799 Seminer (0-2) Kredisiz AKTS: 4 olarakdeğiŞtirilmesine, daha önceki Yıllarda Seminer dersini tez danışmanının kodu ile alıp kalan ve

t 'u 
dersi tekrar almak zorunda olan öğeııcilerin dersi yeni koduile almaların|

Seminer dersi;

Yüksek Lisans prograınları için

Doktora programları içiır

ı<**798 Seminer (0-2) Kredisiz AKTS: 4

***799 Seminer (0-2) Kredisiz AKTS: 4

4. Tezsiz yüksek lİsans düzeyİnde verilen y: ,]qili öğretiın üyesinin kodu(**ı.75 |-1gg)ile açılanDöneın Projesi dersinin ismi, kredisi, AKTS kredisi ve İçeriği değişmedert, kodunun 2017_2018 Eğitim Yılı giz dönemiırdeır itibaren Enstitüınüze bağlı tüın Anabilim Dalları Tezsiz
_Yüksek Lisans Program-larında öğretim üyesi kodu ayrım,-oı.uaan-y";İ;;r, ,,<ü<*788
Dönem Projesi (Kredisiz) AKTS: 4 olarak değiştirilmesine,

Tezsiz yüksek lisans programları için dönem projesi dersi;
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(*** : Anabilim Dah harf kodu)


