DOKTORA YETERLİK SINAVI ve TEZ SÜRECİ
Yeterlik Sınav Jürisinin Belirlenmesi
Ders ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci için Yeterlilik Sınavı Jürisi belirlenir.
Yeterlik Sınav Jürisi Anabilim Dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Jüri beş (5) kişiden oluşur (FORM 11)
Danışman jürinin doğal üyesidir
En az 2 üyenin Başkent Üniversitesi dışından ve ÖĞRENCİNİN KAYITLI OLDUĞU PROGRAM ile aynı alandan olması gereklidir.

Öğrenci doktora yeterlilik sınavında başarılı mı?

HAYIR

Öğrenci bir sonraki yarıyıl, Doktora Yeterlik Sınavına ikinci
kez girer. Bu süreçte “DOKTORA YETERLİLİK” dersini
kodlar.

Yeterlik Sınavı (FORM 12) ve (FORM 13) ile değerlendirilir.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı sınavdan 75 alan öğrenci sözlü sınava girmeye hak
kazanır.
Öğrenci ikinci kez girdiği
yeterlik sınavında
başarılı mı?

HAYIR

Öğrencinin
Enstitü ile
ilişiği
kesilir

EVET

EVET

Öğrencinin Doktora Yeterlik sınavına girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde Anabilim Dalının teklifi (FORM 14) ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile Tez İzleme Komitesi kurulur.
Tez İzleme Komitesi 3 kişiden oluşur. Danışman komitenin doğal üyesidir. Bir üyenin Başkent Üniversitesi dışından olması gerekir.
Öğrenci , Doktora Yeterlilik Sınavını takip eden 6 ay içinde Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzundan yararlanarak tez önerisini hazırlar
(FORM 28) ve (FORM 15) (Tez Önerisi Savunma Sınavı bilgileri Formu) tez önerisi savunma sınavından 15 gün önce elektronik
ortamda Enstitüye teslim eder.

Tez Önerisi Savunma Sınavı
Öğrenci, Doktora Yeterlik sınavına girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tez önerisini sözlü olarak savunur.

Tez önerisi,
Tez İzleme Komitesi
tarafından
kabul edildi mi?

HAYIR

7 iş günü içinde yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçilebilir,
yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.
Aynı danışmanla devam eden öğrenci 3 ay içinde, danışmanını ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi
savunma sınavına alınır.
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Tez Önerisi
1 ay içinde
düzenlenerek Enstitüye
iletilir.

Tez önerisi,
Tez İzleme Komitesi
tarafından
kabul edildi mi?

HAYIR

Öğrencinin
Enstitü ile
ilişiği
kesilir

EVET
Tez Önerisi Savunma Sınavı tutanağı (FORM 16) ve her bir TİK üyesince imzalanmış (FORM 17) Enstitüye iletilir.
Tez Önerisi Savunma Sınavı sonrasında Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu sürecinin başlaması için
(FORM 29) ve ekleri Enstitüye iletilir.

Tez projesinin çalışılmasına Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulunun onayı alındıktan sonra başlanır.

Tez İzleme Komitesi (TİK) 6 ayda bir toplanır. Bu toplantıda, tez öğrencisi yazılı olarak hazırladığı tez gelişme raporunun sözlü
sunumunu jüri önünde gerçekleştirir.
TİK Toplantıların toplantı tarihinden 20 gün önce (FORM 18) ile Enstitüye bildirilir.
Öğrenci tarafından hazırlanan Tez gelişme raporu (FORM 19), her TİK toplantısından en az 20 gün öncesinde elektronik ortamda TİK
üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye teslim edilir
Enstitü TİK toplantılarını web sayfasından ilan eder.

Tez İzleme Komitesi (TİK) değerlendirme tutanağı (FORM 20) ve her bir TİK üyesince imzalanmış (FORM 21) Enstitüye 3 gün içinde
iletilir.

DOKTORA TEZİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin:
Öğrencinin;
1. Başkent Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve dosyalanmış 7 adet tezi( 5 asıl, 2 yedek üye
için),
2. Uluslararası alan endeksli hakemli dergide yayınlanmış tez konusu ile ilgili en az bir makalesini,
3. Anabilim Dalının Tez Savunma Sınavı Jüri atama teklif yazısını (FORM 22)
4. Danışman tarafından alınan TURNITIN raporu ile birlikte Enstitümüze önerilen sınav tarihinin en az 20 gün öncesinde
teslim edilir.
5. Güncel Mezuniyetime Ne Kaldı (MNK) Çıktısı
Enstitü doktora tez savunma sınavını web sayfasından ilan eder.
Tezler jüri üyelerine Enstitü tarafından gönderilir
Tez savunma sınavında tez başlığının değiştirilmesi gerektiğinde (FORM 24) doldurularak sınav tutanakları ile beraber
Enstitüye bildirilir.

Tezi kabul edilen öğrencinin sınav tutanağı (FORM 23) ve kabul-onay sayfası doldurularak en geç 3 iş
günü içinde Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitüye ulaştırılır.

