YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

DIE MASTER-PROGRAMME

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İMALAT TEKNOLOJİSİ)

MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING
TECHNOLOGY)

Dortmund Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa ve İngilizce dilinde
yürütülen bu yüksek lisans programı; öğrencilerine modelleme teknikleri, bilgisayar uygulamaları, deneysel doğrulama
ve örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak imalat tekniği problemlerini çözme yeteneği kazandırmaktadır. Öğrenciler üç yarıyıl Dortmund Teknik Üniversitesi’nde burslu olarak eğitim görmekte, dördüncü yarıyılda ise Türkiye’deki bir
sanayi kuruluşunda yüksek lisans tezlerini yazmaktadır. Program, YÖK tarafından ilan edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Çerçeve Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Programa kabul
edilecek olan adayların tümü burslu olarak alınmaktadır. Burs
alacak öğrenci sayısı en çok 10 kişi ile sınırlıdır. Programa
katılacak ve burs alacak adaylar Türk-Alman Üniversitesi ve
Dortmund Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Programa kabul edilen öğrencilere DAAD (Alman
Akademik Değişim Servisi) tarafından, Dortmund Teknik Üniversitesi'nde geçirecekleri üç dönem için aylık burs ödenmekte ve bir defaya mahsus olmak üzere seyahat masrafları
karşılanmaktadır.
(http://ityl.tau.edu.tr/tr)
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M.Sc. Mechanical Engineering (Manufacturing Technology) is a
Master of Science program in English conducted in co-operation
with Technical University of Dortmund. The program duration is 4
semesters the first 3 of which take place in the Technical University
of Dortmund and the 4th semester is offered in the Turkish-German
University where the students are expected to complete their master’s thesis in an industrial company in Turkey during this semester. The master’s program is regulated on the study and examination
regulations of Council of Higher Education (YÖK). All accepted candidates obtain a scholarship. The maximum number of participants
is limited to 10. The candidates who will be accepted and will obtain
a scholarship are determined together with Turkish-German University and Technical University of Dortmund. The accepted participants
obtain a monthly scholarship from the German Academic Exchange
Service (DAAD) for the first 3 semesters in the Technical University of
Dortmund. A one-time payment to cover the flying expenses is made
additionally.

