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•Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler
içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen
başvurur.

•Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla en erken üçüncü yarıyılda, en geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise; en erken
beşinci yarıyılda, en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.
•Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

•Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka EABD içinden ve dışından birer üye yer
alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

•Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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•Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Danışman ve EABD kurulunun uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi bu Yönetmeliğin
40 ıncı maddesinde belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

•Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri en fazla ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim
üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

•Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç otuz gün içinde enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi
tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi kırk beş dakikadan az, doksan dakikadan fazla olamaz.

•Tez sınavında ve varsa uygulama sınavında başarılı olan, doktora tezinin yeterli sayıda kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
ve diploma eki almaya hak kazanır.

Bu çizelge özet olarak bilgi vermek amaçlıdır. Süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliğini inceleyiniz.

