Tanım
İş Deneyimli Öğrenci Tezli Yüksek Lisans Programı, kamu veya özel sektör kurum/kuruluşları
bünyesinde çalışanlar için çalıştıkları firmanın bir problemini çözmeye odaklı proje önerisine sahip lisans
mezunlarına yönelik tezli yüksek lisans eğitimidir.
Amaç/Hedef
Bu programının amacı, kamu veya özel sektör kurum/kuruluşlarında çalışmakta olan lisans mezunları
ile Sakarya Üniversitesi bünyesindeki akademik ve teknolojik altyapıyı ilgili yüksek lisans programında
buluşturarak üniversite-iş dünyası işbirliğini artırmaktır.
Bu programın hedefi, kamu veya özel sektör kuruluşlarında karşılaşılan problemleri çözmek için
önerilen fikirleri akademisyenlerle buluşturarak dış kaynaklı bir projeye dönüştürmektir.

Sakarya Üniversitesi
İşletme Enstitüsü
İş Deneyimli Öğrenci Başvuru, Değerlendirme ve Yürütme Esasları
Başvuru Esasları
İş Deneyimli Öğrenci Tezli Yüksek Lisans Programlarına alınacak öğrenci koşul ve kontenjanları, ilgili
EABD Başkanlıklarının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir.
Başvurular Başvuru Takvimde belirlenen süre içinde “İş Deneyimli Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.
İşletme Enstitüsü İş Deneyimli Öğrenci Başvuru Koşulları;
1. Lisans Mezunu olmak,
2. Başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az “55” puan almak,
3. Yabancı dil puanı isteyen programlarda öğrenci başvuru esnasında YDS’den en az programın
istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili
bir puan almış olmak.
4. Adayların, lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 5 yıllık iş tecrübesine veya en az 2 yıl
yöneticilik pozisyonunda iş tecrübesine sahip olması gerekir. 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında,
bünyesine Ar-Ge/ Tasarım merkezi bulunan şirketlerin Ar-Ge/ Tasarım merkezi çalışanlarında
bu şart aranmaz.
5. Başvuru esnasında, adayların çalıştığı sektörle ilgili üniversite-iş dünyası işbirliğine katkı
sağlayacak tez konusu ile ilgili bir proje fikrini sunması gerekir.
Değerlendirme Esasları
İş Deneyimli Öğrenci Kabulü ve Başarı Değerlendirmesi:
1.
2.
3.
4.

ALES notunun %50’si,
Proje önerisi değerlendirme notunun % 30’u,
Mülakat notunun % 20’si ,
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, çalıştığı kurum ve İşletme Enstitüsü arasında çalışmanın
yürütülmesi ve kurumun katkısına ilişkin bir çerçeve protokolünü başvuru takviminde
belirlenen tarih aralığında EYK onayına sunar.
5. Proje önerisi ve çerçeve katkı protokolü EYK kararı ile kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt
işlemleri yapılır.

Yürütme Esasları
İş Deneyimli öğrenci Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD
başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 8 ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak

uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması, Seminer ve Uzmanlık Alan dersleri
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.
1. İş Deneyimli öğrenci ve danışmanının, en geç 2. yarıyılın sonuna kadar dış kaynaklı bir proje
başvurusunda bulunması gerekir. Dış kaynaklı proje başvurusunda bulunmayan öğrenci tez
aşamasına geçemez.
2. Dış kaynaklı proje başvurusunun desteklenmemesi veya değerlendirme sürecinin uzaması
durumunda revize edilen proje, öğrencinin çalıştığı kurum/ kuruluş tarafından desteklenir.
Revize edilen projenin bütçesi, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler
Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
3. Projenin desteklenmemesi durumunda öğrenci tezini teslim edemez.

