ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
***GENEL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI***
PROGRAM GENEL BİLGİ
*Tezsiz olan programda öğrenciler, 5 zorunlu, 5 seçmeli ve bir dönem projesi almak durumundadır.
*Program birinci dönem 5 ders, ikinci dönem 5 ders ve bir dönem projesine kayıt olunarak başarılı olunduğu
takdirde bir yıl içerisinde bitirilebilir. Programın en fazla 3 dönemde bitirilmesi gerekmektedir.
*Dersler hafta içi akşam 19:00-21:50 arasında Göztepe kampüsü, Mühendislik Fakültesi dersliklerinde
verilmektedir.
*Tezsiz yüksek lisans programlarına genel başvuru şartları ve sürece ilişkin temel bilgilere
https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/basvuru-bilgileri-ve-kosullari/ web adresinden ulaşabilirsiniz.
*Programa ilişkin kayıt ve sınav tarihlerine http://takvim.marmara.edu.tr/ web adresinden ulaşabilirsiniz.
*Kesin kayıtta gerekli belgeler için https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/kesin-kayit/
*Programa ilişkin ücret bilgileri için https://fbe.marmara.edu.tr/lisansustu-basvuru/ii-ogretim-yl-ve-uzemucretleri-ve-odemeleri/ web adresini inceleyebilirsiniz. Ayrıca öğrenci işleri için fbeogrenci@marmara.edu.tr
e-posta adresine yazabilirsiniz veya web sitesinden erişebileceğiniz telefon numarasını arayabilirsiniz.

DERSLER VE KAYIT SÜRECİ
*Güncel müfredata, programda ders veren hoca bilgilerine ve ders izleme formlarına
http://ie.eng.marmara.edu.tr/lisansustu-programlar/yonetim-bilisim-sis-ve-muh-tezsiz-ii-ogretim/ web
adresinden ulaşabilirsiniz. Müfredatta belirtilen bütün dersler her dönem açılmamaktadır (Müfredatta 3.
yarıyılda gösterilen “Semester Project” dersi, ikinci yarıyılda alınabilir).
*Kayıt haftasında açılacak dersler ve derslere ilişkin bilgiler için http://ie.eng.marmara.edu.tr/ linkinde yer
alan duyurular kısmını takip etmeniz gerekmektedir.
*Ders kayıtlarında dönemde 5 derse kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır.
*Dersler zorunlu (Core) ve seçmeli (Elective) olarak iki havuzda toplanmaktadır. Zorunlu dersler (C1,2,3) ve
(C4,5) şeklinde, seçmeli dersler de (EC1,2) ve (EC3,4,5) olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. Aynı havuzda yer
alan alt gruplar arasında farklılık yoktur.
*Zorunlu grubunda yer alan bir ders aynı zamanda seçmeli grubunda da yer almaktadır. Bu nedenle seçmek
istediğiniz ders zorunlu grubunda ise oradan seçmeniz önerilir. Zira mezun olabilmek için en az 5 zorunlu
ders alınması gerekmektedir (ÖNEMLİ).
*Ders seçiminde bir dersi ilk defa alıyorsanız ve başka bir dersin yerine saydırmak istemiyorsanız dersi
“YENİ DERS” olarak seçmeniz gerekmektedir. Fakat daha önceden başarısız olduğunuz veya notu düşük
olan bir ders yerine seçmek istiyorsanız “YENİ DERS” şeklinde değil ilgili dersin ismini seçerek kaydolmanız
gerekmektedir.
*Ders seçimi yaptıktan sonra danışman onayına göndermeniz gerekmektedir. Ders seçiminize ilişkin
danışmanınızın bir uyarısı olması ihtimaline binaen kayıt haftasında e-postalarınızı sık sık kontrol etmeniz ve
danışmanınızın attığı e-postalara kısa süre içerisinde dönüş yapmanız kayıt sürecinde mağduriyet
yaşamamanız açısından iyi olacaktır. Bu bağlamda, kayıt işlemini son güne bırakmamanız da önemlidir.
*Mezun olabilmek için bütün dersleri ve dönem projesini en az GANO 2.50 (mevcut yönetmelikte, olası
değişiklik için yönetmeliği kontrol ediniz) olacak şekilde bitirmeniz gerekmektedir. Diğer hususlar için lütfen
güncel yönetmelik ve mevzuatı okuyunuz.
*Marmara Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve diğer mevzuat ve yönetmelik
bilgilerine http://fbe.marmara.edu.tr/idari/mevzuat-ve-yonetmelikler/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

LÜTFEN YUKARIDA BİLGİSİ VERİLEN HUSUSLAR KONUSUNDA TEKRAR EPOSTA ATMAYINIZ, İLGİLİ WEB SİTELERİNİ DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ!!!
(Bilgisi verilen konular dışında iletişim için huseyin.kilic@marmara.edu.tr adresine e-posta
atabilirsiniz.)

