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1) Ülkemizde görülen Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz lisansüstü eğitim 

öğretim akademik takviminde yapılan değiĢiklikler 

Trabzon Üniversitesi lisansüstü programlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takviminde 

sadece „Lisansüstü BaĢvurular Takvimi’ “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemindeki pandemi süreci ile 

sınırlı kalmak kaydıyla” aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.  

TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ 

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ENSTĠTÜSÜ 

2020-2021 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 

LĠSANSÜSTÜ BAġVURULAR 

Anabilim dalı baĢkanlıklarınca kontenjanların enstitüye bildirilmesinin son günü Tarihler, Ülkemizde 

Koronavirüs (COVID-

19) küresel salgınının 

seyrine göre daha 

sonra belirlenecektir. 

Lisansüstü programlara baĢvuru kılavuzunun ilanı 

Lisansüstü programlara baĢvurular 

KAYIT YENĠLEME VE DERS AZILIMLARI 

Yarıyıl harcı ödeme süresi (beklemeli ve uzaktan öğretim öğrencileri) 07-11 Eylül 2020 

Kayıt yenileme ve ders yazılımları 07-11 Eylül 2020 

Ders bırakma ve ekleme 14-16 Eylül 2020 

Danışman onayı 17 Eylül 2020 

Derse yazılımların öğrencilere interaktif ilanı, itirazlar ve düzeltme süresi 18 Eylül 2020 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM SÜRECĠ 

Dönem derslerinin anabilim dallarınca enstitüye bildirilmesinin son günü 12 Haziran 2020 

Dönem derslerinin enstitü yönetim kurulunda kesinleşerek onaylanmasının son günü 21 Ağustos 2020 

Dönem derslerinin ilanı 28 Ağustos 2020 

Doktora öğrencilerinin yeterlik sınavına girmek için enstitüye başvurularının son günü 28 Ağustos 2020 

Ders programlarının enstitüye bildirilmesi ve anabilim dalı başkanlıklarınca ilanının son günü 04 Eylül 2020 

YETERLĠK SINAV TARĠHLERĠ 07-18 Eylül 2020 

Derslerin başlaması 14 Eylül 2020 

YARIYIL ĠÇĠ SINAVLARI 07-15 Kasım 2020 

Ders tamamlama haftası ve derslerin son günü 26 Aralık 2020 

YARIYIL SONU SINAVLARI 
28 Aralık 2020 – 09 

Ocak 2021 

Öğretim elemanlarınca sınav sonuçlarının dijital ortama aktarılması 11 Ocak 2021 

Harfli notların öğrencilere dijital ortamda ilanı 14 Ocak 2021 

BÜTÜNLEME SINAVLARI 18-23 Ocak 2021 

Öğretim elemanlarınca bütünleme sınav sonuçlarının dijital ortama aktarılması 25 Ocak 2021 

Bütünleme sonuçlarının dijital ortamda ilanı 26 Ocak 2021 

DĠĞER ĠġLEMLER VE BAġVURULAR 

Ders muafiyeti, kredi yüküne ders saydırma başvurularının anabilim dalı başkanlıklarına 

yapılması 
07-18 Eylül 2020 

Ders muafiyeti, kredi yüküne ders saydırma başvurularının anabilim dalı başkanlıklarınca 

değerlendirilmesi ve başvuru belgeleri ile birlikte sonuçlarının enstitüye gönderilmesi 
21-23 Eylül 2020 

Yatay geçiş başvuruları 17-21 Ağustos 2020 

Başarılı dersi başarısız derse saydırma başvurularının anabilim dalı başkanlıklarına 

yapılması 
14-28 Ocak 2021 

Başarılı dersi başarısız derse saydırma başvurularının anabilim dalı başkanlıklarınca 

değerlendirilmesi ve başvuru belgeleri ile birlikte sonuçlarının enstitüye gönderilmesi 
15-29 Ocak 2021 

DanıĢman 

Ataması 

Öğrencinin danışman Ataması için 

anabilim dalı başkanlığına başvurması ve 

anabilim dalı başkanlığının önerisini 

enstitüye bildirmesi (danışman değişiklik 

talepleri de belirtilen tarihlerde yapılır.) 

Öğrenciliğin ilk ders dönemi içerisinde olmak şartıyla 

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının 

son haftasında öğrenci kayıtlı olduğu anabilim dalı 

başkanlığına başvuruda bulunur. Takip eden haftada 

anabilim dalı başkanlığı sonucu Enstitüye bildirir. 

Tez 

Önerisi 

Teslimi 

Yüksek lisans öğrencisinin tez önerisini 

anabilim dalı başkanlığına teslimi (tez 

konusu değişiklik talepleri de belirtilen 

tarihlerde yapılır.) 

Öğrencinin danışmanının atanmasını izleyen ilk dönem 

içerisinde olmak şartıyla Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, 

Eylül ve Kasım aylarının son haftasında öğrenci anabilim 

dalına önerisini teslim eder. Takip eden haftada anabilim 

dalı başkanlığı sonucu Enstitüye bildirir. 

 


