Genel Bilgiler
Genel Bilgi:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 2010
yılında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki beĢinci bölüm olarak kurulmuĢ ve
2018 yılından itibaren yüksek lisans eğitimi vermeye baĢlamıĢtır. Bölüm kadrosunda 2
Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 11 AraĢtırma Görevlisi bulunmaktadır.
Yüksek lisans öğrencileri programı baĢarıyla tamamlamak için toplam 120 AKTS’lik ders,
seminer, tez çalıĢmasını tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri,
Erasmus programı çerçevesinde yapılan ikili antlaĢmalar sayesinde eğitiminin bir kısmını
Avrupa Birliği ülkelerinde devam ettirebilmektedir.
Amaç ve Hedefler:
Amaç:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler eğitimi, güçlü bir bilgi birikimine sahip olmak,
küreselleĢen dünyayı daha iyi kavramak ve böyle bir dünyada baĢarılı olmak isteyenler için
doğru bir baĢlangıç noktasıdır. Bölüm ilk olarak öğrencilerinin yerel, ulusal ve küresel olgu ve
olayları olay ve geliĢmeleri eleĢtirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve
değerlendirme yeteneklerini; yerel, ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için
çözüm önerileri geliĢtirebilme kapasitelerini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef:
Bölüm ilk olarak öğrencilerinin yerel, ulusal ve küresel olgu ve olayları olay ve geliĢmeleri
eleĢtirel ve analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini; yerel,
ulusal ve küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri geliĢtirebilme
kapasitelerini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, ayrıca öğrencilerinin mezun olduktan
sonra etkin ve sorumluluk sahibi politikacılar, memurlar, yöneticiler, bilim adamları, siyasi
analistler ve vatandaĢlar olarak topluma katılmasını amaçlamaktadır.
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Düzeyi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Yüksek Lisans Programı, 120 AKTS kredisinden
oluĢan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa

Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile
“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "7. Düzey"
yeterlilikleri için belirlenmiĢ olan AKTS kredi koĢullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı
zamanda, “Avrupa YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde
tanımlanan "7. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.
Verilen Derece:
Programı baĢarıyla tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Yüksek
Lisans Derecesi verilmektedir.
Kabul KoĢulları:
Kabul koĢullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere uygun
olarak karar verilmektedir. Yüksek lisans programlarına baĢvuru ve kabul için gerekli koĢullar
hakkındaki bilgi, her akademik yılın baĢında üniversitenin web sayfasında duyurulur.
AĢağıdaki koĢullar Türk uyruklu öğrenciler için geçerlidir:
 Lisans derecesi sahibi olmak
 ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) en az 55 puan (veya
eĢdeğeri) almıĢ olmak
 Ulusal düzeyde yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ÜDS
(Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ya da
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası düzeydeki IELTS (Uluslararası
Ġngilizce Test Sistemi) veya TOEFL (Yabancı Dil Olarak Ġngilizce Sınavı) yabancı dil
sınavlarından yeterlilik almıĢ olmak. Yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciler baĢvuruda
bulunabilir ancak bu alandaki puanları 0 olarak değerlendirilecektir.
 YurtdıĢında Lisans Derecesi almıĢ adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi
almaları gerekmektedir.
 ALES puanı 3 yıl geçerlidir.
 Adayların Ģahsen baĢvurması gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan baĢvurular
değerlendirilmeyecektir.
Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler menüsünde yer alan Yüksek Lisans Kabul
Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. Yabancı öğrencilerin kabul

koĢulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
ĠletiĢim:
Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde,
TÜRKĠYE Tel: 0 388 225 21 48 Faks: 0 388 225 23 85 E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php
Önceki Öğrenmenin Tanınması:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre bazı derslerden muaf
olabilirler. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaĢam boyu öğrenme ilkesini esas alarak,
daha önce bir baĢka eğitim kurumunda alınmıĢ dersleri tanır. Bu derslerin öğrenme çıktıları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programla uyumlu olduğu takdirde
mezuniyet kredisinden muaf tutar. Ġlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, öğrencilerin
muafiyet için belirlenen süreler içerisinde baĢvurmaları ve enstitü yönetim kurulunun
muafiyeti onaylaması gerekmektedir.
Eğitim Öğretim Metotları:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim
yöntemleri aĢağıda verilmiĢtir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan
yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Yüksek Lisans
Programında hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaĢmak için, programın tümünde
kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki
dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler:
 Ders & Sınıf Ġçi Etkinlikler
 Arazi ÇalıĢması
 Grup ÇalıĢması
 Laboratuvar
 Okuma

 Ödev
 Proje Hazırlama
 Seminer
 Staj
 Teknik Gezi
 Web Tabanlı Öğrenme
 Uygulama
 Yerinde Uygulama
 Mesleki Faaliyet
 Sosyal Faaliyet
 Tez Hazırlama
 Alan ÇalıĢması
 Rapor Yazma
Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler yüksek lisans derecesi, Genel Akademik Not
Ortalaması (GANO) 2.5/4.00’den az olmayan, tezini baĢarıyla savunmuĢ olan ve programdaki
tüm derslerini (120 AKTS) en az CB ya da S notuyla geçmiĢ olan öğrencilere verilmektedir.
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği" ne bakınız.
Akademik Ġlerleme Olanakları:
Bu programı baĢarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler ya da
ilgili alanlarda doktora programlarına baĢvurabilir.
Sınavlar:
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve
zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi ve final
sınavı sonuçlarına dayanarak ve ayrıca öğrencilerin devam Ģartını sağlamasını da dikkate

alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem
içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm
yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için % 60'tır.
Değerlendirme:
Bir öğrencinin baĢarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalıĢmalar
ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan
üzerinden yapılır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S (BaĢarılı) notlarından birini alan öğrenci
o dersi baĢarmıĢ sayılır. Öğrencilerin baĢarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel
akademik ortalamaları 4.00 üzerinden hesaplanarak belirlenir ve her dönemin sonunda
duyurulur. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan baĢarı notunun katsayısının çarpımı o dersin
ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan
derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin kredi toplamına
bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dâhil edilir. Genel
akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden
aldığı baĢarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin
kredi toplamına (120 AKTS) bölünmesiyle bulunur.
Ders baĢarı notları ve katsayıları aĢağıdaki Ģekilde belirlenir:
Harf notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

0-49

FF

0.00

Not

Mezuniyet KoĢulları
Bir öğrencinin SĠYASET BĠLĠMĠ VE ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER ANABĠLĠM DALI
Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi için aĢağıdaki koĢulları karĢılaması
gerekmektedir:



Geçer not alarak 120 AKTS kredisini tamamlamak (7 yüksek lisans dersi için 54
AKTS kredisi, Seminer Dersi için 6 AKTS kredisi, 2 Özel Alan Dersi için 20 AKTS
kredisi ve art arda 2 yarıyıl boyunca yapılan Tez ÇalıĢmaları için 40 AKTS kredisi)



Tezini hazırlayıp baĢarıyla sunmak

Öğretim Türü:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası
ĠliĢkiler Anabilim Dalı yüksek lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
ĠletiĢim (Program Direktörü ya da Dengi)
ANABĠLĠM

DALI Doç Dr. M. Serkan

BAġKANI

TAFLIOĞLU

ANABĠLĠM

DALI Dr.

Öğr.

Üyesi

BAġKAN YARD.

Emin SALĠHĠ

ERASMUS

Doç. Dr. M. Serkan

KOORDĠNATÖRÜ

TAFLIOĞLU

0388 225 23 32

0388 225 42 41

0388 225 23 32

