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Öğrencinin Adı Soyadı

:

Öğrencinin Numarası

:

☐ ÖYP ☐Hami Üniversite

Öğrencinin Anabilim Dalı / Bilim Dalı :
Yeterlik sınavına giriş sayısı

:

☐ İlk kez

☐ İkinci kez

Öğrencinin sorumlu olduğu aşama :

☐ Yazılı

☐ Sözlü

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati :
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati :
YAZILI SINAV SONUCU (*)
Rakamla

Yazıyla

SÖZLÜ SINAV SONUCU (*)
Rakamla

Yazıyla

GENEL SONUÇ
Oybirliğiyle

☐

Oyçokluğuyla

☐

Yazıyla (**)
Doktora Yeterlik
Jürisi (***)
Başkan /
Danışman

Unvanı, Adı − Soyadı

Oy
(Kabul/Ret)

İmza

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
(*) Öğrencinin sınavın tamamından başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden
en az 75 alması gerekir. Öğrencinin yazılı aşamada başarılı olduğu halde, sözlü aşama-da başarısız olabilir.
(**) Yeterlik sınavının genel sonucu başarılı (P) ya da başarısız (F) şeklinde belirtilir.
(***) Jürinin altı öğretim üyesinden oluşması halinde, danışmanın oy hakkı bulunmaz ve jüri başkanı diğer üyeler arasından
belirlenir.
________________________________________________________________________________________________________________
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
MADDE 34/5,6,7 – (5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için yazılı
ve sözlü aşamaların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan veya yazılı sınava katılmayan
öğrenciler, sözlü sınava giremez ve başarısız sayılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı (P) ya da başarısız (F) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı
izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve bu aşamada başarılı olduğu takdirde
sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında yazılı aşamada başarılı olup sözlü aşamada başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü
sınava girer. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini
geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumda öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek bu dersleri
başarmak zorundadır.

