Doktora Derecesi İçin
Doktora programına mülakatla alınan öğrenciler, 21 kredilik ders programını
tamamladıktan ve yeterlilik sınavını başarı ile geçtikten sonra, bilimsel ve
teknolojik inovasyon için temel Elektrik mühendisliği veya disiplinler arası
araştırma konularından birinde derinlemesine araştırma yapmaya başlarlar.
Araştırma periyodu bitiminde ortaya çıkan araştırma sonuçlarının doktora
derecesi için yeterli olması durumunda, öğrenci doktora tezini yazarak teslim
eder. Doktora sınavında başarılı olan öğrenciler doktor (PhD) unvanı alırlar.
Elektrik mühendisliği Anabilim dalı Doktora Programında halen 62 doktora
öğrencisi eğitim ve araştırma çalışmalarında devam etmektedir.
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;
-

Bilime yenilik getirmesi,

-

Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

-

Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine
getirmesi gerekir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden
az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşmaktadır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için
ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 2 yıl, lisans
derecesi ile kabul edilenler için 3 yıldır.
Doktora programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami
tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl (12
yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz (18 yarıyıl) yıldır.
Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel
konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak
üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not
ortalaması en az 3.00 olan her öğrenci, danışmanın uygun görüşüyle en
geç bir yarıyıl sonra yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği
takdirde başarısız sayılır.
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay
içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini enstitüye ve tez izleme komitesine sunar, bundan
sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde sözlü olarak savunur.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci; enstitüye, yılda iki kez, tez çalışmasının
gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu takip eden yirmi bir
gün içerisinde tez izleme komitesi önünde savunur.

