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Sınav Yapısı
•
•

•
•
•

Doktora Yeterlik sınavı Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamalı tek bir sınav olarak yürütülür;
Sınava giren öğrenci, doktora tezinde yöneleceği konu ile ilgili yazındaki kuramsal çerçeveleri
derlediği, değerlendirdiği ve araştırma gereksinimlerini saptadığı bir Yazın Taraması
Makalesi’ni sınavdan önce jürisine sunar;
Yazılı sınav, açık kitap uygulamalı, bilgisayar kullanımlı ve tüm gün süren bir yapıda uygulanır;
Sözlü sınavda kuram, yöntem ve güncel konular ile yazılı sınav sorularına verilen cevaplar ve
Yazın Taraması Makalesi de değerlendirilir;
Öğrenci sınavın her iki aşamasına ilişkin yapılan ortak değerlendirmede, 100’lük sistemde en
az 70 puan almak zorundadır. Sınavda başarısız olan öğrenci, ikinci hakkında tüm sınav
sürecini tekrar etmekle yükümlüdür.

Sınav Tarihleri
•
•

•
•

Öğrenci sınava gireceğini belgelediği ve yazın taramasını hangi alanda yapacağını belirttiği
dilekçesini 30 Nisan veya 31 Ekim tarihlerinde bölüm sekreterliğine verir;
Dilekçenin sekreterliğe tesliminden sonra öğrenci başvuru dönemine bağlı olarak en geç
Mayıs ya da Kasım ayının 15’ine kadar yazın taraması makalesini jüri üyelerine ulaştırılmak
üzere bölüm sekreterliğine teslim eder;
Yazılı sınav tarihi, yazın taraması tesliminden sonra öğrencinin yazılı sınava hazırlanmasına
olanak verecek şekilde belirlenir;
Sözlü sınav, tüm jüri üyelerinin yazılı sınavı okuyabilmesine imkân verecek şekilde, yazılı
sınavdan en az iki gün sonra olma koşuluna uyacak bir tarihte yapılır.

Soru İçeriği
•

•
•

Yazılı sınav, Kuram/Bilgi Felsefesi ve Yöntem konularını içeren ancak genel tartışmalara ve
değerlendirmeye izin verecek nitelikte 2 sorudan ve kuram/politika/uygulama alanlarında
güncel bir makalenin tartışmasının yapılmasına imkân verecek 1 sorudan oluşur.
Yazılı sınav soruları ile ilgili öneriler tüm bölüm öğretim üyelerinden istenerek soru havuzu
oluşturulur ve sınavda sorulacak sorular Yeterlik Komitesi tarafından son haline getirilir;
Sözlü sınav, atanmış bir jüri başkanı yönetiminde yapılandırılmış bir şekilde yürütülür. Sözlü
sınav, öğrencinin bilgi birikiminin doktora yapmaya yeterli olup olmadığını ölçmeye ve
sınavda/makalede yazdıklarını açıklığa kavuşturmaya yönelik soruları içerir.

Sınav Jürisinin Bileşimi
•

Sınav jürisi sınava girecek öğrencinin danışmanını içerecek şekilde kurulur. Sınava giren
öğrencilerin danışmanlarının farklı olması nedeniyle, her öğrencinin sınav jürisi
danışmanlarının da katılabileceği şekilde yapılandırılır.

Sınav Değerlendirme Yöntemi
•

•
•

Sınav jüri üyeleri; her yazılı soru, yazın taraması makalesi ve sözlü sınav için ayrı bir
değerlendirme notu verir. Jüri üyelerinin tüm değerlendirmelerinin ortalaması alınarak sınava
giren her öğrenci için ortak bir sınav notu belirlenir;
Sözlü sınav sonrasında her bir jüri üyesi, değerlendirme ve gerekçelerini diğer jüri üyeleri ile
paylaşır. Ortalamalar alınır, belgelenir ve paraflanır;
Sınav sonuçları olumlu ve/veya olumsuz yönleriyle öğrenciye geri bildirim oluşturacak şekilde
iletilir.

