SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA EK İLANI

DOKTORA PROGRAMI
ANABİLİM DALLARI
Kontenjan

ALES
Asgari
Puan

YDS/ÜDS/
KPDS/
YÖKDİL
Asgari Puan

ÖN KOŞULLAR

Doktora: Veteriner Fakültesi veya Veteriner
Cerrahi yüksek lisans mezunu olmak.
*Yukarıdaki tabloda belirtilen Başvuru Şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Veteriner Cerrahi

5

SAY 55

55

Doktora Kabul Koşulları
1-Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya Veteriner Fakültesi mezunu olmaları,
2-ALES sonuç belgesi, ALES sonuç belgesinin sayısal puan türü için en az 55 (Elli beş) olması,
3-YDS’den ve YOKDİL’den en az 55 puan ( son beş yıl için) veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan (son iki
yıl için) eşdeğer puan almak,
4-Yurt dışından mezun olanların başvuru sırasında diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,
5- Başvurular enstitümüz web sayfasından (http://saglikbilens.harran.edu.tr/) internet üzerinden yapılacaktır.
Doktora Aday Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin onaylı sureti
2-Lisans ve tezli yüksek lisans transkript belgelerinin aslı veya onaylı sureti
4-ALES sonuç belgesi (son beş yıl, 2013 Sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)
5-Yabancı dil belgesi (Son beş yıl)
6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
Doktora Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının
%10'u, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü
olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir. Tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans
mezuniyet not ortalamasının %25'i, ALES puanının %50'si ve bilim sınavı sonucunun %25'i alınarak doktora programına
giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın bilim sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 70’den daha
düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre
sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler.
DOKTORA PROGRAMININ
Başvuru Tarihleri
Sınav Yeri
Bilim sınavı

16-31 Ağustos 2018
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
03 Eylül 2018 Pazartesi saat 10.00
(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz anabilim dalı başkanlığında hazır
bulununuz.)
Kazanan Adayların ilanı
04 Eylül 2018 (Enstitümüzün web sitesinden ilan edilecektir.)
- Kazanan adayların kayıtları 05-06 Eylül 2018’de yapılacaktır.
-Kesin kayıtta istenilen diğer belgeler ve sınav sonuçları Enstitümüzün web
Kesin Kayıt
sitesinden ilan edilecektir.
- Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Yedek Listedeki adayların kesin 07 Eylül 2018
kayıt tarihi
Ders Kayıtları
10-14 Eylül 2018
Başvuru Yeri
Başvurular
http://saglikbilens.harran.edu.tr/
adresinde
Online
Başvuru
sekmesinden
İletişim
0414 318 37 65-66

