GAZETECİLİK TEZSİZ UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
1)Programın hedef kitlesi nedir?
Tezsiz yüksek lisans programımız Gazetecilik alanında hiçbir bilgisi olmayan ancak gazetecilik ve
habercilik faaliyetine dair bilgi ve deneyimini arttırmak isteyen herhangi bir lisans programından
mezun kişilere yöneliktir. Programda sunulan dersler, iletişim, gazetecilik ve habercilik alanı ile ilgili
öğrencilere geniş ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Akademik
kariyerden daha çok kendisini gazetecilik alanında geliştirmek isteyenlere yöneliktir.
2) Program kaç krediyle ve kaç dönemde tamamlanıyor?
Programda 3 yarı yılda 30 ders kredi ve 3 kredilik Dönem Projesinin tamamlanmasıyla diploma
derecesi verilmektedir.
3) Program öngörülen 3 yarıyılda tamamlanmadığında öğrencilik sürebilir mi?
Alınacak dersler ve/veya dönem projesi için kredi/saat ücretleri ödendiği ve ders materyal ücreti de
yatırıldığı 4.yarıyılda da öğrencilik sürebilir.
4) Bir yarıyılda alınabilecek en az ders sayısı ne olabilir?
3 yarıyılda 10 dersin alınması gerektiği düşünüldüğünde, öğrenci bu 10 dersin 3 döneme dağılımını
kendi yaşama ve çalışma şartları açısından düşünerek yapabilir. Zorunlu derslerin ilk dönemde
minimum dersler olarak alınması gerekmektedir.
5) Derslerde herhangi bir önkoşul var mı?
3.yarıyılda ve güz dönemi için açılan Durum Haberciliği Uygulamaları dersini alabilmek için Haber
Toplama ve Yazma Uygulamaları zorunlu dersinin alınmış ve başarılmış olması önkoşulu dışında
herhangi bir önkoşul dersler için bulunmamaktadır.
6) Programda asıl dersleri almadan önce bir bilimsel hazırlık var mı? Yok
7) Derslerin ücreti ne kadar ve ne zaman ödenmeli?
Programdaki her ders için 1 kredi saat ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda seçmeli,
zorunlu ders ve dönem projesinin her biri için 3x 130 = 390 TL ders başına ödenmelidir.
8) Ders materyal ücreti ne kadardır ve nereye ödenmelidir?
Üniversite yönetim kurulunun 2013 yılında aldığı karar gereği toplam 620 TL olup ders ücretinin
ödendiği hesap numarasına her dönem başlangıcında (310 güz, 310 bahar dönemi için) kayıt olurken
yatırılmalıdır.
9) Programla ilgili ödemeler (ders ücreti, dönem projesi, ders materyal ücreti) hangi hesap
numarasına ve ne zaman yapılmalıdır?
T.C. Halk Bankası şubelerinden öğrenci numaranızı ve isminizi ve programınızı belirterek
TR260001200920900006000081 IBAN nolu hesaba açıklamalı olarak yatırılmalıdır. Ders ücretleri
seçildikleri dönem başında, ders materyal ücretleri her dönemin başında ve dönem projesi ücreti ise
dönem projesine başlandığı dönemde ödenir.
9) Dersler nasıl yapılıyor?
Dersler Uzaktan Eğitim Merkezi’nin sağladığı Moodle2 altyapısına bağlı olarak web ortamında ağ
üzerinden eşzamanlı çevrimiçi biçimde gerçekleşmektedir. Derslerdeki bütün etkileşim Sanal sınıf
(canlı ders) saatinde ve sistem üzerinden yürütülen haberleşme imkanları ile sağlanmaktadır. Dersler,
yüz yüze ders ve uygulamalarla desteklenebilir.
10) Sınavlar nasıl yapılıyor?
Derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya
gözetimsiz olarak, belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü

vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. Ara sınavlar, istenildiği takdirde
gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı
veya elektronik ortamda yapılması esastır.
11) Dönem Projesi ya da diğer deyişle Bitirme projesi nedir?
Öğrencinin 30 ders kredisini tamamladığı dönemde mezun olarak derece alabilmesi için yapması
gereken ve kendi belirlediği çalışmak istediği bir konuda daha etraflıca ve derinlemesine hazırladığı
çalışmasıdır.
12) Bitirme/Dönem projesi ne zaman ve kimler tarafından yapılabilir?
30 krediyi doldurduğu dönem içinde bütün öğrenciler tarafından yapılabilir.
13) Dönem projesi için danışman ve konu seçimi nasıl olmaktadır?
Öğrenci konu seçimini olası danışman adayı ile birlikte veya tek başına gerçekleştirebilir. Anabilimdalı
akademik kurulu, dönem projelerini bölüm öğretim üyeleri arasında olabildiğince eşit sayıda ve
uzmanlık alanlarını da gözetecek biçimde dağıtarak öğrencileri yönlendirir.
14) Öğretim görevlileri ile bitirme/dönem projesi çalışılabilir mi?
Lisansüstü eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği dönem projeleri yardımcı doçent, doçent ve
profesörler ile birlikte çalışılmalıdır.
15) Tezli programa geçiş mümkün mü, şartları neler?
Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim
Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır ve
mümkündür. Buna göre bu tür geçişler otomatik olmayıp, anabilimdalı akdemi kurul kararına bağlıdır.
16)Tezsiz programdan sonra doktora yapmak mümkün mü?
YÖK tarafından yapılan düzenlemelere göre tezsiz programı bitiren öğrenciler yüksek lisans derecesi
almakla birlikte, doktora programına başvuruda bulunamamaktadırlar.
17) Yeni kayıt olan öğrencilerin dersleri ne zaman başlayacak?
Dersler bu hafta başlamaktadır. Ancak yeni kayıt olan öğrencilerin sistemde henüz kayıtları
onaylanamadığı için programda mevcut eski öğrencilerle öğretim üyeleri derslere başlayabilirler. Yeni
öğrenciler, yapılan dersleri moodle sisteminde kayıtlı olarak daha sonra takip ederek ders akışına
yetişebilirler.
18) 2014 öncesi girişli öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?
OİBS’de kayıtlı olan (2014-15 Güz dönemi öncesinde enstitümüz lisansüstü programlarına kayıtlı )
öğrencilerden
ders
kaydı
yapamayan
öğrenciler
;
23/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OİBS sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
Ders seçmek için, daha önceki gibi kağıt formlar doldurulmayacaktır. Bunun yerine sisteme giriş
yapılıp,
ders
seçimi
yapılacaktır.
Sistem linki: https://oibs-sosbilens.ankara.edu.tr/
19) 2014 kayıtlı öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?
2014-15 Güz döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden, ders kayıt haftasında ders seçemeyen
öğrenciler; 24/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden ders
seçebileceklerdir. Sistem linki : https://obs.ankara.edu.tr/login.aspx

