BŞEÜ-KAYSİS Belge No

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZ DANIŞMANI ÖNERİ/DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

DFR-156
03.01.2017 / 28

Revizyon Tarihi
Revizyon No’su

00

Toplam Sayfa

Adı Soyadı:

Anabilim Dalı:

T.C. Kimlik
Numarası:

Programı:

Telefon

Dönemi

Tez Danışmanı Belirlenmesi

Tez Danışmanı Değişikliği

İkinci Tez Danışmanı Belirlenmesi

İkinci Tez Danışmanı Değişikliği

1

Önerilen Değişikliğin Ayrıntılı Gerekçesi;

Unvanı-Adı-Soyadı

İmza

Önerilen Tez Danışmanı
Önerilen İkinci Tez Danışmanı
(Gerekliyse)

Önceki Tez Danışmanı
(Tez danışmanı değişikliği olacaksa)

Önerilen Danışmanın Tamamladığı Yüksek Lisans Danışmanlık Sayısı
Tarih

....... / ....... / 20.....

: ………….. Adet

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

Anabilim Dalı Başkanı
………………………………………………………….

MADDE 24-(3) Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında birinci yarıyıl sonunda tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü
olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Doktora programlarında ise ikinci yarıyıl sonunda tez danışmanı
atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması şartı aranır. Tez danışmanı
ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile anabilim dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Tez danışmanı öğrencinin tez aşamasında yapacağı tez
çalışmasına akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine
getirmekle yükümlüdür.
(6) Lisansüstü programlarda danışman, öncelikle enstitü anabilim dalı öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Lisansüstü programlarında yeterli öğretim üyesinin
bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.
(9) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının önerisi, ABD/ASD’ninteklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman
değişikliğinde yeni danışmanının onayı da aranır. Danışmanının ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni
danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir. Çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden itibaren yüksek lisansta bir
yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden, doktorada dört tez izlemede başarılı olmadan ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine
getirmeden tez savunma sınavına giremez.

