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1-Enstitü Kurulunun 19/12/2013 tarih ve 53 sayılı toplantısında alınan 4 sayılı kararın 

“Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığınca lisansüstü programlarında yer alan “Prehistorya 

Bilim Dalı’nın isminin değiştirilerek “Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı” olmasını öneren 

Anabilim Dalı yazısının kabulüne oybirliği ile karar verildi”aşağıdaki şekilde düzeltilmesine, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/02/2011 tarih ve 4813 sayılı yazısı nedeniyle, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında yer alan Arkeoloji 

Anabilim Dalı altında faaliyet gösteren “Prehistorya Yüksek Lisans” ve “ Prehistorya 

Doktora” programlarının, “Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans”  ve “Tarih Öncesi 

Arkeolojisi Doktora” programları şeklinde değişmesinin kabulüne oy birliği ile, 

2-Enstitümüz bünyesinde disiplinlerarası Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Anabilim 

Dalı’nın kurulması ve bu Anabilim Dalına bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları II. öğretim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması konusunun, gündemde tutulmasına ve bir sonraki 

Enstitü Kurul toplantısında yeniden görüşülmesine, 

3-Aşağıda belirtilen Sosyal Bilimler Enstitüsü Bologna Süreci İlkelerinin kabulüne oy 

birliği ile, 

(a) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan ve kendi düzeyinden 

(Tezsiz YL, Tezli YL ya da Doktora) alınmalıdır, 

(b) Anabilim Dallarında zorunlu ders sayısı, her Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora 

programları için en az 2 olmalıdır, Anabilim dalları seçmeli dersleri için zorunlu ders havuzu 

oluşturabilirler, 

(c) Anabilim Dallarında seçmeli ders sayısı, her Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora 

programları için en az %25 oranında olmalıdır. Anabilim Dalları seçmeli dersleri için 

isterlerse seçmeli ders havuzu oluşturabilirler, 

(d) Tezsiz YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezli 

YL programındaki derslerden de alabilir, 

(e) Tezli YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezsiz 

YL programındaki derslerden de alabilir, 

(f) Doktora öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezli YL 

programındaki seçmeli derslerden de alabilir. Ancak AKTS’ lerinin farklı olduğunu göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir, 



(g) Bütünleştirilmiş Doktora programı için ayrıca zorunlu ve seçmeli ders belirlemek 

gerekmez. Bütünleşik Doktora öğrencisi, alacağı toplam 14 dersin 4 zorunlu dersini, Tezli ve 

Doktora programlarından alabilir. Ancak AKTS’ lerinin farklı olduğunu göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir, 

(h) Bologna süreci ile birlikte yeni OBS programına geçilme süreci başladığından, 

Tezli YL ve Doktora programlarında verilmekte olan seminer derslerine ders kodları 

verilmesi gerekmektedir. Seminer dersinin dönemlik olması gerekmektedir. Her öğretim üyesi 

için ayrı bir kodla Seminer dersi her dönem açılabilir. Öğrenci seminerden başarısız olursa, 

semineri tekrar almakla yükümlüdür,  

      4- Alınan tüm kararların Rektörlüğe arzına oy birliği ile, 

 

        Karar verildi. 

           


