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1-) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ders programlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara 
bağlanması ve diğer işlemler için Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile, 
 
2-) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (Ö.İ.B.S.) kayıtlı bulunan ve 
2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde  yüksek lisans ve doktora programlarında 
ilgili anabilim dalları tarafından sistem üzerinde açılarak, SBE’ ye sunulan derslerin, seminerlerin ve 
uzmanlık alan derslerinin onaylanması ve program ders kataloğuna katılması  istenilen derslerin 
eklenmesi yada çıkartılması konusunda Enstitü Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile, 
 
3-) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 40/a 
maddeleri uyarınca ders ve seminer vermek üzere görevlendirilmesi ilgili anabilim dallarınca talep 
edilen Ankara Üniversitesi dışından öğretim üyeleri, öğretim görevlisi olarak görevlendirilmesi 
istenen doktoralı araştırma görevlileri ile emekli öğretim üyelerinin görevlendirmelerinin ve 2011-
2012 eğitim-öğretim yılı ders, seminer ve uzmanlık alan dersleri programlarının açılması için SBE 
Kurulu tarafından SBE Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile, 
 
4-) Kırıkkale Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları (Fars Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı Ortak Doktora Eğitim Protokolünün oybirliği ile 
kabulüne ve konunun Rektörlüğe arzına,  
 
5-) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak Bilimsel Hazırlık alacak öğrencilerin 
belirlenmesinde kullanılmak üzere Anabilim Dalları tarafından hazırlanacak olan “Bilimsel Hazırlık 
Uygulama Esasları”  adı altında, Anabilim Dallarından Akademik Kurul Kararı ile yazı istenmesine, 
  
6-) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kullanılmak üzere lisansüstü 
programlardan mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin, tamamlaması gereken toplam kredi 
miktarının belirlenebilmesi için Anabilim Dalları tarafından hazırlanacak olan “Mezuniyet İçin 
Gerekli Asgari Toplam Kredi”  adı altında, Anabilim Dallarından Akademik Kurul Kararı ile yazı 
istenmesine, 
 
7-) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren, lisansüstü programlara öğrenci 
başvurularının Anabilim Dalı  sekreterliklerine yapılması, yapılan mülakat sınavından sonra  asil ve 
yedek listelerin Enstitüye gönderilmesi ve kesin kayıtların Enstitü tarafından alınması konusu 
görüşüldü,  
 
8-) Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile;  
 
Karar verildi. 
 


