DOÇENT VE PROFESÖR KADROSUNA ATAMA KOŞULLARI
FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK

DOÇENTLİK İÇİN ASGARİ
KOŞULLAR

PROFESÖRLÜK İÇİN
ASGARİ KOŞULLAR
80 puan (en az 40 puan doçentlik
sonrası çalışmalardan
elde edilmiş)

TÜR
(1.1.1.0.1) veya
40 puan (en az 20 puan doktora
(1.1.2.0.1) türü
sonrası çalışmalardan elde edilmiş)
yayın
Uluslararası
etkinlikler (1.1)
70 puan
140 puan
Atıflar (1.1.10)
10 puan
20 puan
Tez yönetimi
(4.0.1.1)-(4.0.1.2)
3 puan*
9 puan
Mesleki ve diğer
araştırma
etkinlikleri (3)
10 puan
20 puan
Doktora sonrasında asgari 6 aylık Doçentlik sonrasında asgari 6 aylık bir
bir süreyi yurt dışında saygın bir
süreyi yurt dışında saygın bir eğitim
Uluslararası
eğitim veya araştırma kuruluşunda veya araştırma kuruluşunda geçirmiş
deneyim
geçirmiş olmak
olmak
200 puan (en az 100 puan doçentlik
100 puan (en az 50 puan doktora
sonrası çalışmalardan
TOPLAM
sonrası çalışmalardan elde edilmiş)
elde edilmiş)
* Bölümde yeterli sayıda tez öğrencisi olmaması durumunda bu koşul aranmayabilir
Not: Proje çalışmalarına proje nihai raporunun tesliminden sonra puan verilir.
Not: Yukarıdaki kategorilerden birinde ortaya çıkabilecek makul bir zafiyet diğer
kategorilerdeki bir mükemmelliyetle aşılabilir.

SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER

TÜR
(1.1.1.0.1) veya
(1.1.2.0.1) türü yayın
(1.2.1.0.1) veya
(1.2.2.0.1) türü yayın
Uluslararası etkinlikler
(1.1)
Atıflar (1.1.10)-(1.2.10)
Tez yönetimi (4.0.1.1)–
(4.0.1.2)
Mesleki ve diğer
araştırma etkinlikleri
(3)
Uluslararası deneyim
TOPLAM

DOÇENTLİK İÇİN ASGARİ
KOŞULLAR
30 puan (en az 15 puan doktora
sonrası çalışmalardan elde
edilmiş)

PROFESÖRLÜK İÇİN
ASGARİ KOŞULLAR
60 puan (en az 30 puan
doçentlik sonrası çalışmalardan
elde edilmiş)

15 puan

30 puan

50 puan

100 puan

5 puan

10 puan

3 puan*

9 puan

10 puan

20 puan

Doktora sonrasında asgari 6 Doçentlik sonrasında asgari 6 aylık
aylık bir süreyi yurt dışında
bir süreyi yurt dışında saygın bir
saygın bir eğitim veya araştırma eğitim veya araştırma kuruluşunda
kuruluşunda geçirmiş olmak
geçirmiş olmak
100 puan (en az 50 puan doktora
200 puan (en az 100 puan
sonrası çalışmalardan elde
doçentlik sonrası çalışmalardan
edilmiş)
elde edilmiş)

* Bölümde yeterli sayıda tez öğrencisi olmaması durumunda bu koşul aranmayabilir
Not: Proje çalışmalarına proje nihai raporunun tesliminden sonra puan verilir.
Not: Yukarıdaki kategorilerden birinde ortaya çıkabilecek makul bir zafiyet diğer
kategorilerdeki bir mükemmelliyetle aşılabilir.

MİMARLIK

DOÇENTLİK İÇİN ASGARİ
PROFESÖRLÜK İÇİN
TÜR
KOŞULLAR
ASGARİ KOŞULLAR
(1.1.1.0.1), (1.1.2.0.1) 30 puan (en az 15 puan doktora 60 puan (en az 30 puan doçentlik
veya (2.1) türü
sonrası çalışmalardan elde
sonrası çalışmalardan
etkinlikler
edilmiş)
elde edilmiş)
Uluslararası etkinlikler
40 puan
80 puan
(1.1)
Atıflar (1.1.10) veya
5 puan
10 puan
(1.2.10)
Tez yönetimi (4.0.1.1)(4.0.1.2)
3 puan*
9 puan
Doktora sonrasında asgari 6 Doçentlik sonrasında asgari 6 aylık
aylık bir süreyi yurt dışında
bir süreyi yurt dışında saygın bir
Uluslararası deneyim
saygın bir eğitim veya araştırma eğitim veya araştırma kuruluşunda
kuruluşunda geçirmiş olmak
geçirmiş olmak
100 puan (en az 50 puan doktora
200 puan (en az 100 puan
TOPLAM
sonrası çalışmalardan elde
doçentlik sonrası çalışmalardan
edilmiş)
elde edilmiş)
* Bölümde yeterli sayıda tez öğrencisi olmaması durumunda bu koşul aranmayabilir
Not: Proje çalışmalarına proje nihai raporunun tesliminden sonra puan verilir.
Not: Yukarıdaki kategorilerden birinde ortaya çıkabilecek makul bir zafiyet diğer
kategorilerdeki bir mükemmelliyetle aşılabilir.

GÜZEL SANATLAR

TÜR
(1.1.1.0.1), (1.1.5),
(1.2.1.0.1) veya (2.1)
türü etkinlikler

DOÇENTLİK İÇİN ASGARİ
PROFESÖRLÜK İÇİN
KOŞULLAR
ASGARİ KOŞULLAR
30 puan (en az 15 puan doktora 60 puan (en az 30 puan doçentlik
sonrası çalışmalardan elde
sonrası çalışmalardan
edilmiş)
elde edilmiş)

Uluslararası etkinlikler
(6.1)

30 puan

60 puan

Ulusal etkinlikler (6.2)

30 puan

60 puan

Tez yönetimi (4.0.1.1)(4.0.1.2)
Uluslararası deneyim

TOPLAM

3 puan*
9 puan
Doktora sonrasında asgari 6 Doçentlik sonrasında asgari 6 aylık
aylık bir süreyi yurt dışında
bir süreyi yurt dışında saygın bir
saygın bir eğitim veya araştırma eğitim veya araştırma kuruluşunda
kuruluşunda geçirmiş olmak
geçirmiş olmak
100 puan (en az 50 puan doktora
200 puan (en az 100 puan
sonrası çalışmalardan elde
doçentlik sonrası çalışmalardan
edilmiş)
elde edilmiş)

* Bölümde yeterli sayıda tez öğrencisi olmaması durumunda bu koşul aranmayabilir
Not: Proje çalışmalarına proje nihai raporunun tesliminden sonra puan verilir.
Not: Yukarıdaki kategorilerden birinde ortaya çıkabilecek makul bir zafiyet diğer
kategorilerdeki bir mükemmelliyetle aşılabilir.

HUKUK

TÜR
(1.1.1.0.1), (1.1.2.0.1)
veya (1.1.3.0.1) türü
etkinlikler
(1.2.1.0.1), (1.2.2.0.1 )
veya (1.2.3.0.1) türü
etkinlikler
Atıflar (1.1.10) veya
(1.2.10)
Tez yönetimi (4.0.1.1)(4.0.1.2)
Mesleki ve diğer
araştırma etkinlikleri
(3)

DOÇENTLİK İÇİN ASGARİ
KOŞULLAR

PROFESÖRLÜK İÇİN
ASGARİ KOŞULLAR

10 puan

20 puan

40 puan (en az 20 puan doktora
80 puan (en az 40 puan doçentlik
sonrası çalışmalardan elde
sonrası çalışmalardan elde edilmiş)
edilmiş)
1 puan

2 puan

3 puan*

9 puan

10 puan

20 puan

Doktora sonrasında asgari 6 Doçentlik sonrasında asgari 6 aylık
aylık bir süreyi yurt dışında
bir süreyi yurt dışında saygın bir
Uluslararası deneyim
saygın bir eğitim veya araştırma eğitim veya araştırma kuruluşunda
kuruluşunda geçirmiş olmak
geçirmiş olmak
100 puan (en az 50 puan doktora
200 puan (en az 100 puan
TOPLAM
sonrası çalışmalardan elde
doçentlik sonrası çalışmalardan
edilmiş)
elde edilmiş)
* Bölümde yeterli sayıda tez öğrencisi olmaması durumunda bu koşul aranmayabilir
Not: Proje çalışmalarına proje nihai raporunun tesliminden sonra puan verilir.
Not: Yukarıdaki kategorilerden birinde ortaya çıkabilecek makul bir zafiyet diğer
kategorilerdeki bir mükemmelliyetle aşılabilir.

