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SINAV TUTANAK FORMLARI (Devam 1)
Açıklamalar
Aşağıda belirtilen sınav formları ve ekleri eksiksiz ve imzalar tamamlanmış olarak hazırlanmalı ve ilgili
birimlere iletilmelidir.
a-Doktora yeterlik sınav tutanak formu ve ekleri
- Öğrenci dilekçesi
- Doktara yeterlik sınavı jüri atama formu
- Yazılı/sözlü jüri raporları
- Not çizelgesi
b-Tez önerisi savunması tutanak formu ve ekleri
- Tez özeti ingilizce/türkçe
- Not çizelgesi
c-Tez sınavı tutanak formu ve ekleri
- Not çizelgesi
İşlem Adımları
Öğrenci
Doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerin bir dilekçe ile EABD öğrenci işleri sekreterliğine
başvurur.
EABD Başkanlığı ve EABD Öğrenci İşleri
Yapılacak sınavla ilgili olan form da gereken zorunlu alanlar doldurularak öğrenciye/danışmana verilir.
Sınav sonucunun belirtildiği, imzaların tamamlandığı ve EABD başkanlığı tarafından onaylanan sınav
tutanak formu 3 iş günü içerisinde ekleri ile birlikte FBE'ye iletilir.
Enstitü Personeli
Doktora Yeterlik sınav tutanak formu,
- EABD tarafından gönderilen Doktora Yeterlik sınav tutanak formu ve jüri raporlarına ; daha önce
gönderilmiş olan Öğrenci dilekçesi, Doktara yeterlik sınavı jüri atama formuna da eklenek FBE
Müdürünün onayı ile ÖİDB na iletilir.
Tez Önerisi Savunması tutanak formu,
-EABD Başkanlığı tarafından gönderilen talep incelenerek FBE Müdürünün onayı ile ÖİDB na iletilir.
Tez sınavı Tutanak formu,
EABD Başkanlığı tarafından gönderilen form öğrenci ciltli tezlerini Enstitüye getirene kadar(maksimum
1 ay -EYK kararı olanlan hariç-)bekletilir. Ciltli tezler genel olarak kontrol edilir. Tez sınavı tutanak
formu ile imza sayfası tekrar kontrol edildikten sonra tez eksiksiz ve tam ise orjinallik raporu
(benzerlik mim%20 den az olmak koşuluyla) eklenerek FBE Müdürünün onayı ile ÖİDB'ye iletilir.
Eksik belge ile yapılan, ODTÜ Lisansüstü Yönetmelik ve Enstitü uygulamalarına aykırı olan talepler
değerlendirmeye alınmadan EABD’ye iade edilir.
Uyarılar
Sınav tutanak formlarında öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası, programı dikkatli bir şekilde
yazılmalı.
Sınav sonuçları başarılı/başarısız, red/kabul, oybirliği/oyçokluğu(rapor mutlaka eklenmeli)
işaretlenmelidir.
İmzalar tam ve ıslak olmalıdır.
Gelen evrak numarası ve tarih mutlaka yazılmalıdır.

