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SEMİNERLER HAKKINDA
Seminerler, eğitim programlarının doğrudan doğruya araştırmaya odaklanmış ana parçalarından biridir.
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda (YBAD) yürütülen seminerler, öğretimin üç farklı aşamasında üç ayrı temel
amaca odaklanmaktadır. Lisans aşamasında bilimsel araştırma ile tanışma ve uygulama; Yüksek Lisans
aşamasında her aşaması bakımından tez araştırması ve yazımına hazırlanma; Doktora aşamasında belirli bir
konuda derinlemesine araştırma yapma amaçları güdülmektedir.
•

Her üç aşamada da çalışmalar, dönem sonunda öğrenci tarafından bir Seminer Metni teslim edilerek
tamamlanır. Seminer Metni, bilimsel araştırma sonunda üretilen akademik makale özellikleri taşıyan
metindir.

•

Seminerlerde araştırma ve yazım süresi toplam 14 haftadır.

•

Genel olarak ilk hafta buluşmasında, sorumlu öğretim üyesiyle birlikte çalışılması planlanan konu
belirlenir.

•

İkinci haftada, öğrenci tarafından yapılan kaynakça (literatür) taraması görüşülür.

•

Üçüncü haftada, kaynakça taraması görüşmesi sürdürülür ve araştırma sorusunun belirlenmesi
gerçekleştirilir.

•

Dördüncü haftada, ilgili öğretim üyesine Seminer Önerisi verilir.

•

Beşinci-onuncu haftalar araştırma, kalan son dört hafta yazma aşamasına ayrılır.

•

Dönem sonunda öğrenci sözlü seminer sunumu yapar ve yazılı metni ilgili öğretim üyesine teslim eder.

YBAD, geçer not üzerinde başarılı olan metinleri Seminer Çalışmaları dizisinde kullanıma açmaktadır.
http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/?page_id=288
Kılavuzlar:
(1) Yazım Kuralları YBAD internet sayfasında “Eğitim” bölümündedir:
http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/732/2019/10/kilavuz.pdf
(2) Seminer Önerisi, tez önerisi/projesi ile aynı çerçevedir. Çerçeve, hemen üstteki kılavuza eklidir.
(3) Öğrencinin Seminer Önerisi’nde (1) Araştırma tipi, (2) Araştırma Yöntemi, (3) Araştırma Tekniği
bilgilerini vermesi beklenir.
•

Araştırma Tipi: (a) Keşfedici, b) Betimleyici, c) Açıklayıcı olarak tanımlanır.

•

Araştırmanın Amacı Bakımından Tipi: a) Kuram, b) Uygulama olarak tanımlanır.

•

Araştırmanın Yöntemi a) Nicel -sayısal, b) Nitel olarak tanımlanır.

•

Araştırmanın Tekniği (a) Literatür incelemesi, (b) Belge incelemesi, (c) İçerik Çözümleme, (ç)
Gözlem, (d) Görüşme, (e) Örnek-olay inceleme, (f) Soru kağıdı uygulama, (g) İstatistiksel
çözümleme, (ğ) Karşılaştırmalı inceleme, vb….. çalışma tekniklerinden oluşur.

•

Bu terimlerin tanımları, şu kaynakta uygulamayı kolaylaştıran bir netlikte verilmiştir:
https://aofsosyoloji.files.wordpress.com/2012/08/sosyolojide-arac59ftirma-yc3b6ntem-veteknikleri.pdf

