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_____________________________ANA BİLİM/ANA SANAT DALI BAŞKANLIĞINA
Osmaniye,
/ /20
Doktora yeterlik sınavına girmek için gerekli koşulu sağladığımdan dolayı, OKÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliği Madde 21 uyarınca Doktora/Sanatta Yeterlik sınavına girebilmem hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz
ederim.

(İmza)
Öğrenci Adı Soyadı
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Öğrenci Numarası
Ana Bilim/Ana Sanat Dalı
Bilim/Sanat Dalı
Genel Ağırlıklı Not Ortalaması
Adres
Telefon (GSM):
e-posta

_________________________________ANA BİLİM/ANA SANAT DALI BAŞKANLIĞINA

Osmaniye,

/ /20

Danışmanı olduğum ve yukarıda bilgileri bulunan öğrenci, derslerini başarıyla tamamlamıştır. İlgili
öğrenci Doktora Yeterlik Sınavına girmeye hazırdır. Doktora/Sanatta Yeterlik Komiteniz tarafından,
Doktora/Sanatta Yeterlik Jürisinin oluşturulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim
İmza
Danışman
(Unvanı, Adı ve Soyadı)

EK:
Not Durum Belgesi
OKÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE AİT ESASLAR
Yeterlik Sınavı
MADDE 21(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla 2 kez yeterlik sınavına girebilir.
(2) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını
sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
(3) Yeterlik sınavları yılda 2 kez olmak üzere güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
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