
DERS KATALOG FORMU 

(COURSE CATALOG FORM) 

Dersin Kodu: GSKE 500  Dersin Adı:  LİSANSÜSTÜ SEMİNER  

Yarıyılı 
(Semester) 

D + U + L 
(Lc + T + L) 

Kredisi 
(Credits) 

AKTS 
(ECTS) 

Dersin Dili 
(Language) 

Dersin Türü 
(Category) 

Dersin İşleniş Yöntemi 
(Instructional Methods) 

Ön Koşulları 
(Pre Requisites) 

         2 0+1+0 0 1 Türkçe Zorunlu Seminer  

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 

 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerini, Etkili Sunum Tekniklerinı disiplinler arası bir bakış 
ile  kullanabilme becerisinin kazandırılması. 

 
Dersin İçeriği 

 
 
 
 

 

Seminer dersi, lisansüstü programına devam etmekte olan öğrencilerin bilimsel metodolojiyle 

hazırlamaları gereken araştırma dosyası  ve sunum yapmaları beklenen iki başlık söz konusudur. 

Birincisi; sinema ve diğer sanatlar genel başlığı, ikincisi ise seçtikleri veya seçecekleri  tez başlığı ile ilintili 

bir konu. Öğrenciler bu süreçte seçtikleri konuyu bilimsel araştırma ve kaynak tarama ve öznel   bakış 

açısıyla irdelerken  sunum tekniklerine ilişkin metodoloji ve yöntemlerin kullanımı konusunda deneyim 

kazanacaktır. 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Öğrencinin ilgilendiği bir konuyu nasıl ele alabileceği ve sınırlandırabileceği 
- Belli bir metodolojiden hareket ederek çalışmaların nasıl bilimsel zemine 

oturtulabileceği 
- Konu başlığına uygun, etkili sunum hazırlanması 
- Tez öncesi süreçti öğrencinin yürütülecek bilimsel metodlar, sınırlılıklar, araştırma 

teknikleri vb. konularda deneyim kazanması. 

 

 
HAFTALIK KONULAR 

Hafta Teorik Ders Konuları Laboratuvar / Uygulama Konuları 

1 

Seminer Dersinin Esasları: Bir araştırma konusu belirlenirken nelere 

dikkat edilmelidir? 

 

2 

Seminer Dersinin Esasları: Bir araştırma konusu belirlenirken nelere 

dikkat edilmelidir? 

 

3 
Görsel sanatlar  ve sinema konulu sunum  

4 
Görsel sanatlar  ve sinema konulu sunum  

5 
Görsel sanatlar  ve sinema konulu sunum  

6 
Görsel sanatlar  ve sinema konulu sunum  

7 
Olası tez başlıkları/araştırma konularına ilişkin sınıf içi etkileşim  

8 
Olası tez başlıkları/araştırma konularına ilişkin sınıf içi etkileşim  

9 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   

10 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   

11 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   

12 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   

13 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   



14 
Seçilen tez başlığı kapsamında sunum ve sınıf içi etkileşim   

 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 (COURSE ASSESSMENT) 

 Etkinlikler (Activities) Adet (Quantity) Katkı Oranı  (Contribution) (%)  

Yarıyıl İçi 
Çalışmaları 

 
(Semester 
Activities) 

Dönem Ödevi / Projesi                    2   50 

Sunum 2 50 

   

   

   

   

   

   

YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM)   

Toplam (Total) 4 100 

 

 


