KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BAŞLA

Hangi dersleri alacağınızı Anabilim Dalınızdan
öğreniniz. Alacağınız derslerin ders almada karşınıza
çıkabilmesi için Enstitü öğrenci işleri personelinden
yardım alınız

EVET

Bilimsel hazırlık
derslerini alacak
mısınız?
HAYIR

1. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- Teze başlayabilmek için gerekli asgari 21 kredi (3 kredilik 7 ders) gereklidir. Ders aşaması normal şartlarda 2 yarıyıldır.
- Planlamanızı yaparak istediğiniz kadar dersi seçiniz (Dönemlik en fazla 15 kredi alınabilir).
- Ders seçimini yaparken almış olduğunuz tüm dersleri başarmak zorunda olduğunuzu unutmayınız! 21 krediyi geçse dahi aldığınız tüm
dersleri başarmanız gerekmektedir.
- En geç dönem sonunda danışman seçimini yapınız! (Danışman Öneri Formu)

2. Yarıyıl (Ders Aşaması)
- 21 krediyi tamamlamak için kalan derslerinizi seçiniz.
- Önceki dönemden/dönemlerden başarısız olduğunuz dersleri tekrar alınız.
- Eğer bu dönem 21 krediyi tamamlıyorsanız ve başarısız olduğunuz ders/dersaler açılmamışsa Anabilim Dalınıza dilekçe ile
başvurarak başka bir ders seçebilirsiniz.
- “Doktora Seminer” dersini seçiniz. (Yeterlik için ön şarttır!) Seminer dersi sunumunu yaptıktan sonra “Doktora seminer dersi
uygulama formu”nuEnstitüye teslim ediniz.
- “Doktora Uzmanlık Alanı” dersini seçiniz.

21 krediyi tamamladınız
ve Doktora Seminer
dersinden başarılı
oldunuz mu?

HAYIR

EVET

3. Yarıyıl (Yeterlik)
- “Doktora Uzmanlık Alanı” dersini seçiniz.
- Yeterlik sınavları Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılmaktadır.
- Bu aylarda olacak şekilde sınav tarihini belirleyerek “Doktora yeterlilik sınavıjüri atama formu” ile sınav tarihinden en
az 20 gün önce EABD Başkanlığına başvurunuz.
- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen
öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

İki defa yeterlik sınavında
başarısız olan öğrenci,
almamış olduğu derslerden
başlayarak doktora yeterlik
komitesinin önereceği dersleri
1/3 oranını geçmemek
koşuluyla almak zorundadır.
Öğrenci bu dersleri de
başarıyla tamamladıktan
sonra tekrar yeterlik sınav
dönemlerinde sınava girmek
için usulüne uygun olarak
yazılı başvuruda bulunur.

Yeterlik
sınav
sonucu?

Başarısız (2. Defa)

Başarısız (İlk Defa)

Başarılı

4. Yarıyıl (Tez Öneri Savunma)
- Öğrenci TÖS Döneminde sadece “Doktora Uzmanlık Alanı” dersini seçecektir.
- Doktora Yeterlilik Sınavı sonrası 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesi belirlenen
öğrenci Komite belirleme tarihini takiben 6 ay içerisinde Doktora Tez Öneri
Sınavına girer. Bu aşamada “Doktora tez izleme komitesi atama formu” ile
sınavdan 20 gün önceEABD Başkanlığına başvurulacaktır.
- “Doktora Tez Çalışması” ve “Doktora Uzmanlık Alanı” derslerini seçiniz.
- Yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde “Tez Öneri Savunma Sınavı”
yapılmalıdır. “Doktora tez önerisi savunma sınav tarihi bildirim formu” ile EABD
Başkanlığına başvurulacaktır.
- Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce
komite üyelerine dağıtır.

Bu durumdaki öğrenci en
geç 3 ay içinde tekrar öneri
sunmak zorundadır

TÖS Sonucu?
2. Red/Katılmama

1. Red/Katılmama

Başarılı

(Tez İzleme)
- Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında yılda 2 kez toplanır. İki toplantı arasında en az 5 ay süre olması
gerekir.
- Tez İzleme komitesi toplantı tarihi belirlemek için “Doktora tez izleme toplantısı toplantı tarihi bildirim formu” ile EABD Başkanlığına
başvurulacaktır.
- Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
- “Doktora Tez Çalışması” ve “Doktora Uzmanlık Alanı” derslerini seçiniz.
- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen
gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Üst üste 2 defa yada
toplam 3 defa
BAŞARISIZ

Öğrenciye yeni tez konusu
verilir ve gerekli hallerde enstitü
anabilim dalı kurul kararı ve
enstitü yönetim kurulunun
onayı ile danışmanı da
değiştirilebilir. Yeni danışman
gerekli görürse öğrenciye toplan
yükün 1/3’ünü geçmeyecek
şekilde ders(ler) aldırabilir.

TİK Sonucu?

BAŞARILI

Başarısız (Üst üste 2 defadan
yada toplamda 3 defadan az)

3 veya daha fazla TİKden
BAŞARILI

(Tez Savunma)
- Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını
sağlamak zorundadır.
- “Doktora Tez Çalışması” ve “Doktora Uzmanlık Alanı” derslerini seçiniz.
- Sınav tarihi ve jürisi belirlemek için “Doktora tez sınavı jüri öneri formu ” ile EABD Başkanlığına başvurunuz.
(Belirleyeceğiniz sınav tarihinden en az 20 gün önce)
Öğrenci tarafından dipnot ve kaynakçalar haricinde Word olarak Enstitüye teslim edilecek. İntihal tespit oranı
%24’ten az olmak zorundadır.

Ret

Tez savunma
sınavı sonucu?

Düzeltme

Tez savunma sınavı tarihinden
itibaren en geç 6 ay içinde
gereğini yaparak tezinizi aynı
jüri önünde savunacaksınız.

Başarılı/Kabul

- Tez Savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde “Mezuniyet iş ve işlemleri”ni tamamlayarak mezun olabilirsiniz.
- Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay içinde “Mezuniyet iş ve işlemleri”ni tamamlayamazsanız; geçerli bir
mazeretiniz olması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 1 ay ek süre alabilirsiniz.

Mezuniyet işlemlerini
tamamladınız mı?

Evet

TEBRİKLER, MEZUN OLDUNUZ

Hayır

