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0 Negatif OylaDire pozitif OylaHaba yüksek lisans ve doktora tez savunması ile adayların sahip olduğu en karmaşık ve kafa karıştırıcı durumlardan biri sunum tezinin ne tür olması gerektiğidir. Bu yazıda size basit, basit ve profesyonel sunum örnekleri vereceğiz. Bu sunumlara birkaç basit anahtar
kelimeyle çevrimiçi olarak kolayca erişebilirsiniz. Binlercesi var ve çoğu çok yararlı ve profesyonel. Powerpoint temaları bize yardımcı olmaz mı? Tabii ki var. Tez sunusu hazırlarken bazı önemli sunu tekniklerini göz ardı edip etmediğinizi görün, geri kalanı tasarımdan çok içeriğe bakacaktır. Bu nedenle,
büyük boyutlu slaytlar olmadan yazı-görsel dengesi ne kadar dikkatli olun ve sunum tasarımınız çok çekici olmasa bile, özellikle yazı tipi rengi ve arka plan renk dengesinde zıt renkleri kullanmaya dikkat edin. Size tavsiye ettiğim sunum dosyasına birkaç bağlantıdan önce TÜBİTAK tarafından hazırlanan
Etkili Sunumkılavuzu adlı dosyayı paylaşmak istiyoruz. İşte sunumumuzun bazı örnekleri. İlgili adları tıklatacağınız doğrudan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Savunma tezine girmeden önce ne yapmalı? Yüksek lisans ve doktora tezleri yazıldıktan sonra birçok süreç vardır. Bunların başında teziniz Enstitü
tarafından yayınlanan tez yazım kılavuzuna göre tezin düzenlenmesidir. Tezinizin enstitünüztarafından belirlenen tez yazma kurallarına uygun olarak yazılması ve tezinizin tez şablonuna göre düzenlenmesi çok önemlidir. Çünkü tez savunmasına girmeden önce bu prosedürleri uygularsanız, tezin
savunmadan hemen geçmesine neden olur. Tezinizin jüri nin tezini savunmak için genişletilmesini istemiyorsanız, tezinizi enstitünüztarafından belirlenen kurallara uygun olarak düzenle. Tezinizin düzenlenmesi tamamlandıktan sonra, yüksek lisans sunumunu yapacak olan öğrenciler; üç çıkış yapıp
tezsavunmasına girmek zorundalar. Üç çıkış almalarının sebebi üç çıkış alabilmeleriydi. Mezunların üç jüri üyesi var. Öte yandan, yüksek lisans öğrencilerinin beş sonuç almaları ve suçlu savunması için başvurmaları gerekiyor. Lisansüstü okulda beş jüri üyesi var. Nasıl bir tez hazırlamak için? Tezimizi
düzenledikten ve tez savunmasına hazır olduktan sonra yapmanız gereken son bir işlem var. Tez odanızın Power Point sunumunu hazırlayın. Power Point sunumunun iyi hazırlanması tezin geçişini belirleyecek en önemli unsurdur. Çünkü yüksek lisans tezi ortalama 100 sayfa, doktora tezi ise ortalama
200 sayfadır. jüri üyeleri sayfaları tek tek inceleyemeyecekler, tezin faydalarını, hedeflerini ve sonuçlarını power point'ten öğrenecekler, sunumunuzda. Bu yüzden tezinizi iyi açıklayan güzel bir sunum hazırlayın. Tezinizi iyi hazırlar ve teziniz ile iyi çalışırsanız, teziniz onaylanır ve bitirirsiniz. Tez sunumunun
bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Bu sunuya göre bir tez hazırlayabilirsiniz. M.Sc ve Doktora Bir savunma sunumu örneği, sorunlarınız hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 1. JACKSON'IN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİlerİnE PROFESYONEL ILGI ENVANTERİnİn UYARLAMASI
Nizamettin Kaya Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nycht DEMSTAZLI 2. Prof. D.'nin jüri tezi. Kokla demzrazLI Prof. Seher S. IDEMOR Prof. Mehtap ASKAN Doş.d. Зерез TAN Doç.Dr.Prof.Dr. Dahi Doğan Yedek Üyeler: Doç.Dr. İsmail KARAKAY Doç.Dr. Gökhan ATIK 3. Soruna ilgi; bu meslek ve eğlence çekici,
tatmin edici ve tanınan türleri tanımlayan her kişi için benzersiz bir psikolojik özelliktir. Tipik bir cevap. Göreceli olarak statik. Bu bir kişilik özelliği. Farklı özellik ve faktörlerden oluşur. Ölçülebilir, ölçülü. 4. Problem - Başarı ve yeteneği göz önüne alındığında, şube ve meslek yönetimine olan ilginin yanı sıra
sorunlu bir alandır. Uluslararası standartların Türk kültürüne uyarlanmış bir ilgi ölçeğine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. 5. Problem - Hollanda teorisi, mesleki ilgi alanlarının gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Hollanda, kişiliğin birbiriyle karşılıklı, doğrudan ve faydalı bir ilişki içinde olan altı boyuttan
oluştuğunu belirtir. Uygun mesleği seçerken, bu kişilik tipleri ve profesyonel özellikleri arasında uyum aramalısınız. - Güçlü, Kuder ve Jackson profesyonel faiz stokları yaygın olarak uluslararası ölçekler kullanılır. Bu ölçekler Hollanda'nın teorisine dayanmaktadır. 6. Hollanda 7. Uluslararası akademisyenler
tarafından onaylanan standart faiz rezervlerinin Türkiye'de uyarlanarak kullanıma sunulması kararlaştırıldı. Çalışmanın genel amacı; Jackson Mesleki İlgi Envanteri'nin (JM'E) Türk kültürüne uyarlanma, üniversite öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu temelinde normlarını ortadan kaldırmak için
envanteri uyarlamalı bir şekilde Türkçe'ye çevirmektir. 9 yaşında. Bu çalışmanın ness 500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,0000.000.000
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Araştırma modeli, DME'nin Türk kültüründeki psikometrik özelliklerinin kanıtını elde etmeyi ve Türkiye'de yeni bir mesleki ilgi ölçeği önermek için normlarını psikolojik bir ölçme aracı olarak tanımlamayı amaçlayan uygulamalı bir
çalışmadır. Araştırma, veri toplamaya nicel ve nitel yaklaşımları içerir. 11. Çalışma Grubu Kodu Grup Adı Fakülteleri Uygulama No. 1 Fen Fakültesi; Fizik, kimya, matematik, lisans derecesinin istatistik programları. 155 2 İngiliz Dili ve Tarihi Coğrafya Fakültesi; İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı. 132
3 Eğitim Bilimleri Fakültesi; Bilgisayar ve eğitim teknolojisi öğretimi, okul öncesi eğitim, özel eğitim, sosyal eğitim lisans programları. 258 4 Eğitim Bilimleri Fakültesi; Rehberlik ve Lisans programına danışmanlık. 222 5 Siyasal Hukuk Fakültesi Lisans Programı. Siyaset Bilimi Fakültesi; Çalışma ve endüstri
ilişkileri, ekonomi, işletme, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ekonomisi lisans programları. 166 6 Tıp ve Biyoloji Fakültesi. Fen Fakültesi; Biyoloji Lisans programı. 126 TOPLAM 1059 12. Ölçüm aracı - çalışmada kullanılan ölçüm aracı JM'E'dir. JM'E iki varyantı ile 289 x2 x 578
elemanoluşur. Envanter tek tek veya grup olarak uygulanabilir. Tamamlanma süresi yaklaşık 40-50 dakikadır. Uygulamalarda zaman sınırı yoktur. 13. JM'E Aracı Madde Örnek 1'in Ölçülmesi A. Farklı cam vazolar yapın. B. Gelecek yıl okunacak ders kitapları ile ilgili kararların alınacağı okul toplantısına
katılın. Envanter toplam 34 ilgi alanı ölçer. Her faiz 17 puan ile gönderilen alt ölçekler ile ölçülür. 14. Başvuru izinleri - Sözleşme SIGMA, bir JM'E distribütörü, çevirmek ve uyum izni ile imzalandı. Araştırmacıya (Nizamettin Kaya) Türkçe'yi tercüme etme ve uyarlama izni veremistir. Sigma, bu sözleşmeye
uygun olarak çeviriyi kullanma ve düzeltme hakkına sahiptir. OMSE'nin çalışma grubunda uygulanması için gerekli izin, Ankara Üniversitesi Rektörü ve Fakülte Dekanı ile temas yoluyla verilmiştir. 15. Kullanım izni 16. Envanterin uyarlamalı çevirisi araştırmacı tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu çeviride;
Dil ve kültürel farklılıkların etkilerini en aza indirmek - Kılavuz ve madde içeriği ölçeğinde benzer - Uygulamalar, talimatlar ve yanıt materyalleri kültürel ve dilsel farklılıklardan kaynaklanan sorunları en aza indirmek için hazırlanmıştır. 17. Türk kültürüyle uyumlu olduğu tespit edilen 14 maddeden
uyarlanabilir çeviri, ölçülen psikolojik özellikleri bozmamak için dikkatle değiştirilmiştir. Envanter soruları, uygulama talimatları ve yanıt materyalleri değerlendirme alanında üç öğretmen tarafından incelendi. Alınan bilgiye göre, stok transferinin son şekli güncellendi. 18. Dil denkliği - Ankara Üniversitesi, Dil
ve Tarih Coğrafya, İngilizce ve Edebiyat Fakültesi'nden 83 lise öğrencisine Türkçe ve İngilizce envanter formları uygulandı. Dilsel eşdeğer faktörün Türkçe ve İngilizce alt ölçek uygulamalarından alınan puanlar arasındaki ilişki birlikte değişmekte ve Pearson'ın çarpma oranı hesaplama ile belirlenmiştir. 19.
Tüm alt ölçekler için Türkçe-İngilizce tahminlerinin dilsel karşılığı genellikle korelasyon açısından yüksektir ve bunların hepsi 0,05'tir. Ortalama 0,77 dilsel eşdeğer faktör olarak kullanılabilir. Sonuçlar, JM'E'nin Türkçe çevirisinin orijinal İngilizce formuyla dilsel eşdeğerliği kabul edilebilir olduğunu
göstermektedir. 20. Davalıların tutarlılığı - orijinal JM'E JM'E davalı tutarlılık endeksinin hesaplanması Yanıtlayanın güvenilirlik dizinleri kullanılarak hesaplanır. Sanığın tutarsız verileri analizden çıkarıldı. Yanıtın geride bıraktığı 20'den fazla cevapsız boş öğe analizden çıkarıldı. 21. Davalı 1221 Sanık
Reliance Endeksi'nin sırası 0,5 146 16 işlenmiş başvuru 1059 22'den daha düşükolup, 20'den fazla boş yanıt bırakmistir. Test istatistikleri ve dizi genişliği yüksektir, genellikle 17 öğenin tümü tüm subscibles üzerinde kaplıdır. Hemen hemen tüm alt ölçeklerde en düşük puan 0 ve en yüksek puan 17'dir. Bu
gözlem tüm maddelerin çalıştığını göstermektedir. Tüm alt ölçeklerin aritmetik ortalamaları 17/2 8.50'nin biraz altında veya üzerindeydi. Standart sapmalar yaklaşık 3' tür. Tüm alt ölçekli gözlenen puan dağılımlarının normal dağılıma yakın olduğu belirtilmiştir. Bulgular, tüm alt ölçekli ve stok maddelerinin
çalışma grubunda düzgün çalıştığının ve JM'E'nin ölçüm için sağladığı ilgi yapısının mevcut olduğunun ön kanıtıdır. Makalelerin analizinin geçerliliği - bileşenlerin ana faktörlerinin analizine uygun olarak elde edilen öz değerlendirme grafiklerinin geçerliliği - değerlendirildi. Faktörlerin değerlerine
baktığınızda, örtük özelliği yansıtan ilk faktörün diğerlerinden çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Gözlenen değerler, tek boyutlu varsayımın stoğun tüm alt ölçeğine karşılık geldiğini kanıtlamaktadır. Çalışma grubu, 34 alt ölçekle 34 ilgi alanının ölçülmesini içeren envanterin yapısal eşitliğini ve yapısal
güvenilirliğini sundu. 24. Selfvalues-Creative Arts 0 20 40 60 80 100 0 1 2 2 3 4 5 7 F2 F2 F2 F8 F8 F10 F12 F12 F12 F12 F13 F15 F16 F17 Kümülatif öz değerlendirme değişiklikleri Faktörler 25. Madde Analizleri Madde Tercih/ N (Tercih Oranı) Madde/Toplam Korelasyonu (Ayırtedicilik indeksi) (a) Yer
Parametresi (b) Yer Parametresi 1 0,51 0,42 0,98 -0,21 2 0,50 0,18 0,33 0,56 3 0,41 0,16 0,46 1,08 4 0,67 0,46 2,24 -0,70 5 0,69 0,49 2,45 -0,68 6 0,83 0,45 1,92 -1,42 7 0,74 0,49 2,40 -0,84 8 0,52 0,61 2.61 62 -0,12 9 0,45 0,43 1,10 0,20 10 0,46 0,47 1,20 0,21 11 0,52 0,45 1,68 -0,01 12 0,50 0,17 0,47 -
0,0,07 13 0,37 0.40 0.88 0.75 14 0.58 0.52 1.65 -0.48 15 0.39 0.40 1.15 0.45 16 0.51 0.07 0.10 0.31 17 0.31 0.31 0.80 1.15 26. Maddelerin analizi - Sorunlu maddelerin ölçekleri altında 34 üzerinden 19 gözlenmedi. Sekiz alt ölçekte üç sorunlu madde, altı şarjda iki ve abone olmak üzere üç sorunlu madde
görüldü. Sorunlu maddelerin toplam sayısı 23'tür. Düzgün çalışan öğe sayısı sırasıyla 555'tir. Sorunlu maddeler stoğun dışına alınmadı. Bu maddeler diğer çalışmalarda farklı örneklerde incelenebilir. Bu sorunların tüm endüstrive meslekleri temsil eden daha büyük örneklerde görüleceğine inanılmaktadır.
Kesinliğin diğer kanıtları - Maddelere 34 alt ölçek uygulandı ve her bir alt ölçek ölçeğinin ölçeğini yansıtan anahtar kelimeler belirlendi. 6 farklı grubun içeriği hangi envanter, envanter, yaşamları, mesleki beklentileri, içeriğin alt ölçekli anahtar kelimelerle izlenmesi ve analiz edilmesi yöntemleriyle
değerlendirildi ve yorumlandı. Anahtar kelimeler ve uygulama grupları arasındaki ilişki üç kategoriden birinde tanımlanır: düşük, orta ve yüksek. 28. Kesinlik diğer kanıtlar - gözlenen ortalamalar yaklaşık 5 ila 11 arasında değişmektedir. Beklentiler tablosunda gözlenen ortalamalar genellikle tutarlıdır.
Subscalibs farklı çıkarları gruplar halinde ilgili farklı değerlendirmeler belirledik. Buna ek olarak, alt grupların çapraz ölçek değerlendirmeleri grup özelliklerine göre değişir. Sahip olduğu temerrüt faizi ile ölçülen faiz uyumludur. Çalışma grubu alt gruplarının ortalama alt ölçeği arasındaki farkların anlamlı
olduğu bulunmuştur. (F-Test-ANOVA). 29. Subscibles Güvenilirlik ve Crowns Alfa değerleri 0,65 ile 0,90 arasında değişir. Ortalama 0.75. (N-1059). Hesaplanan değerler alfa stoklarının ilk güvenilirlik oranlarına çok yakındır. Bulgular JM'E'nin çalışma grubu içinde çok güvenilir olduğunu göstermektedir. Alt
ölçekli öğeler, kendi ilgi alanlarını birbirleriyle tutarlı bir şekilde ölçer. 30. Toplam 34 ölçekte alt ölçekli güvenilirlik ve yeniden test (N-110) korelasyon oranları; 20'si 0.71-0.79, 10 arasında 0.80-0.89 arasında gözlendi. JM'E testinin güvenilirliği (sürekliliği) 0,78'dir. Hesaplanan değerler, yeniden test testinin
özgün güvenilirlik oranlarına çok yakındır. Bulgulara göre, JM'E çalışma grubunda çok güvenilirdir. 31. Çalışma Grubu Standartları - Çalışma grubunda 0 ile 17 aralığındaki ham tahminlerin yüzdesi 34 alt ölçekte azaltılmıştur. 0,70'in üzerinde gözlenen değerler, ilgili alt ölçek tarafından temsil edilen ilgi
alanına yüksek bir ilgi düzeyini gösterir. Sonuç - JME'nin bilimsel araştırmalarla Türk kültürüne uyumu kapsamında üniversite öğrencileri için bir uyum çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, JM'E'nin Türk kültüründe uygulanabileceğine dair kanıtlar bulmuş. - Üniversite çalışma grubunun envanter standartlarını
belirleyerek, resmi müteahhit ve icra dairesi ile koordine edilerek, bu konuda yapılabileceği daha fazla adaptasyon çalışması ve Envanterin Türkiye'de bulunmasının sağlanması için ilk adımlar atılmalıdır. Envanterin yeni araştırmalara uyarlanması için öneriler; Tüm akademik endüstri gruplarını temsil
edebilir büyük çalışmalar ile bu JM'E adaptasyon devam - benzer çalışmalar profesyonel grupları temsil eden örnekler üzerinde yapılır - Norm grubu da lise öğrencileri, 34 temsil edebilir. Öneriler - Adaptasyon çalışmalarının büyük veri gerektirmesi nedeniyle, bu çalışmalar veya kurumsal düzeyde ve
gruplar aracılığıyla özel kuruluşlar- Envanter- Türkçe, dil, Proje, envanterin bilimsel standartlara ve niteliklere uygun olarak tam olarak uyarlanabilen önerilmiştir. Diğer çalışmalar için öneriler; - Bireysel test olarak bu çalışmanın sonucu elde edilen envanter maddelerinin uygulanabilirliği bir bilgisayar
ortamında araştırılabilir - Daha ayrıntılı çalışmalar farklı araştırma gruplarında yapılabilir, küçük bir sayı da dahil olmak üzere belirli psikometrik özellikleri odaklanarak - genel envanter sonuçları ilgi, yetenek veya başarı, 36 diğer işaretler ile karşılaştırılabilir. Öneriler - Envanter ve benzer amaçlar için
kullanılan ölçekler arasındaki ilişki incelenerek yeni geçerlilik kanıtı elde edilebilir. Envanter başvurularının olası kısmının daha fazla lise öğrencisinden oluşacağına inanıldığı için, orta öğretim öğrencileri ile araştırma yapılmasını önerilmektedir. 37. Nizamettin Kaya Kaya'ya Teşekkür doktora tez savunma
sunumu örneği ppt. doktora tez önerisi sunumu ppt. doktora tez savunması sunumu ppt
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