İKTİSAT BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM KOŞULLARI

Normal süre
Azami süre
Kredili dersler ve seminerin tamamlanması
Doktora yeterlik
Tez danışmanı ataması
Ders yükü

Tezli YL
4 yarıyıl
6 yarıyıl
4 yarıyıl
En geç 2. dönem sonu (71 nolu
program)
en az 7 kredili ders
en az 22 kredi (İktisat koşulu)

Tezsiz YL
2 yarıyıl
3 yarıyıl

en az 10 kredili ders
en az 31 kredi (İktisat koşulu)

zorunlu (ECON 501, 502, 507)
zorunlu (ECON 501, 502, 507)
zorunlu seçmeli (ECON 500 VEYA zorunlu seçmeli (ECON 500 VEYA
MATH 587)
MATH 587)
seminer (ECON 595)
dönem projesi (ECON 589)
tez (ECON 599)
ECON 687
6 seçmeli ders
ECON 687
ECON 8xx
3 seçmeli ders

Bilimsel hazırlık
Süre
Dersler
NI ders alma
Ders geçme

Süre uzatma
Tezsiz YL programdan Tezli YL programa
geçiş şartı
Lisans dersleri

YL sonrası PhD (PhD on MS)
8 yarıyıl
12 yarıyıl
4 yarıyıl
En geç 5. yarıyıl sonunda girilir
En geç 2. dönem sonu (71 nolu
program)
en az 7 kredili ders
en az 21 kredi
zorunlu (ECON 503, 504, 508)

Seminer (Econ 696)
tez (ECON 699)
ECON 9xx
ECON 687
4 seçmeli ders
yeterlik sınavı
tez önerisi
en az 3 TİK raporu

Lisans sonrası PhD (PhD on BS)
10 yarıyıl
14 yarıyıl
6 yarıyıl
En geç 7. yarıyıl sonunda girilir
En geç 2. dönem sonu (71 nolu
program)
en az 14 kredili ders
en az 42 kredi
zorunlu (ECON 501, 502, 503, 504,507,
508)
zorunlu seçmeli (ECON 500 VEYA
MATH 587)
Seminer (ECON 696)
tez (ECON 699)
ECON 9xx
ECON 687
7 seçmeli ders
yeterlik sınavı
tez önerisi
en az 3 TİK raporu

max 2 dönem, max 18 kredi
max 2 dönem, max 18 kredi
max 2 dönem, max 18 kredi
max 2 dönem, max 18 kredi
ECON 201, 202, 301, 302
ECON 201, 202, 301, 302
ECON 501, 502, 507
ECON 201, 202, 301, 302
İlgili EABD'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI statüsünde lisansüstü dersler alınabilir
Lisans dersleri: CC
Lisans dersleri: CC
Lisans dersleri: CC
Lisans dersleri: CC
YL dersleri: CB
YL dersleri: CB
YL dersleri: CB
YL dersleri: CB
Genel Not ortalaması: en az 2.50 Genel Not ortalaması: en az 2.50
Genel Not ortalaması: en az 2.50
Genel Not ortalaması: en az 2.50
Yarıyıl izinleri dışında bilimsel hazırlık süresi uzatılamaz ve süre sonunda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

en çok 2 ders

Genel not ortalaması: en az 3.00
en çok 3 ders

saydırılmaz

saydırılmaz

SBE Uygulama Esasları Madde 3'e
bakınız

SBE Uygulama Esasları Madde 2'ye
bakınız

3xx veya 4xx kodlu olması şartıyla 3xx veya 4xx kodlu olması şartıyla
Ders saydırma

SBE Uygulama Esasları Madde 1'e bakınız

Diğer üniversitelerden ders

Ders geçme notu
Mezuniyet ortalaması
İlişik kesme
Not ortalaması
Tez çalışması
Ders yükü tamamlama
Doktora yeterlik

Tez önerisi

en fazla 2 lisansüstü ders (ders
en fazla 2 lisansüstü ders (ders en fazla 2 lisansüstü ders (ders yüküne en fazla 4 lisansüstü ders (ders yüküne
yüküne sayılır ise not ortalamasına yüküne sayılır ise not ortalamasına
sayılır ise not ortalamasına katılmaz,
sayılır ise not ortalamasına katılmaz,
katılmaz, EX (muaf) notu verilir;ve katılmaz, EX (muaf) notu verilir;ve
EX (muaf) notu verilir;ve dönem
EX (muaf) notu verilir;ve dönem
dönem eksiltmesi yapılmaz)
dönem eksiltmesi yapılmaz)
eksiltmesi yapılmaz)
eksiltmesi yapılmaz)
min CC
min CC
min CB
min CB
min 3.00
min 3.00
min 3.00
min 3.00
4. dönem sonu <3.00
iki kez üst üste U
aralıklı olarak toplam üç kez U
4 dönem

3. dönem sonu <3.00
iki kez üst üste U
aralıklı olarak toplam üç kez U
3 dönem

4. dönem sonu <3.00
6. dönem sonu <3.00
iki kez üst üste U
iki kez üst üste U
aralıklı olarak toplam üç kez U
aralıklı olarak toplam üç kez U
4 dönem
6 dönem
İkinci kez başarısızlık durumunda
İkinci kez başarısızlık durumunda
Doktora yeterlik sınavı jürisince
Doktora yeterlik sınavı jürisince
belirlenen ve NI statüsünde alınan
belirlenen ve NI statüsünde alınan
derslerin en az BB notu ile azami
derslerin en az BB notu ile azami
sürede tamamlanmaması durumunda sürede tamamlanmaması durumunda
İkinci kez başarısızlık/red durumunda İkinci kez başarısızlık/red durumunda

