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    Sayı :   Bişkek- ../.../201.. 
 

 
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Anabilim Dalımız Doktora Programı öğrencisi ................................’in ..................................... danışmanlığında hazırladığı 

doktora tezi ve çalışma alanıyla ilgili hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş  ...... makalesi Anabilim 

Dalımız Akademik Kurulunun ../.../201..  tarih ve ....  sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, adı geçen öğrencinin 

Doktora Tezi Savunma Sınavının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen jüri üyelerinin Enstitü Müdürlüğüne arzına karar 

verilmiştir.  

Gereğini saygılarımla arz ederim.                                                                             

                                                                                                                 İmza 
                                                                                                                                 ABD Başkanı 

EK :  
• ...... adet Doktora Tezi  
• Hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş ......  makale 
• EABD Akademik Kurulu Kararı 

 ÖNERİLEN JÜRİ ÜYELERİ 

Öğretim Üyesi Üniversite/Fakülte/Bölüm 

TİK Üyesi (Danışman)    

TİK Üyesi   

TİK Üyesi   

Enstitü ABD İçinden   

  

Enstitü ABD Dışından   

  

 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   
Doktora / Sanatta Yeterlik Programı  
Madde 41. 
2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için en az yirmi bir (21) en çok otuz üç (33) kredilik derslerden, yeterlik sınavından, tez konusuyla 
ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış en az bir makaleden (makale 
adresi olarak Kırgızisatan-Türkiye Manas Üniversitesi adının belirtlimesi koşulu aranmaktadır) ve tez çalışmasından oluşur.  
Tez / sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavı jürisi :  
Madde 50 
1) Doktora tezi/ sanatta yeterlik eseri raporu savunma sınavı jürisi, EABD/EASD akademik kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir.  
2) Jüri, öğrencinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir 
yükseköğretim kurumundan veya EABD/EASD dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Eş danışmanlar jüri üyesi 
olamaz, ancak oy hakkı olmaksızın tezle ilgili bütün toplantılara katılıp görüş bildirebilirler. Tez savunma jürisini belirlemek üzere, ilgili 
EABD/EASD başkanlığı, Enstitüye tez teslim formu ile danışman ve tez izleme komitesi üyeleri hariç EABD/EASD içinden iki, başka bir 
yükseköğretim kurumu ve/veya EABD/EASD dışından iki olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerilen 
öğretim üyeleri arasından jüriyi oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. 

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 
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