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PsiKoLoJi BöLüM AKADEMiK KuRULU

Gündem:

1.
2.
3.

Yüz yüze ya da Skype üzerinden seminere davet edilen öğretim üyesi adaylarının
değe rle nd irilmesi ilkelerinin belirlenmesi.

Seminer öncesi ve sonrası izlenecek programın genel çerçevesinin çizilmesi.
Psikoloji Doktora Programl opsiyonlarında yapılan müfredat değişikliği (02.4.2015) öncesinde

programlara kabul alınmış olan öğrencilerin karşılamakla yükümlü oldukları program

4.

koşullarının ne olacağı konusu.
8ilgilendirme.

Toplantı konuları, içeriği ve kararları:

1.

2.
3.
4.

Adayların ilk oylamayla ne şekilde değerlendirileceği, birden fazla adayın başvurduğu durumda
sıralamanın nasıl yapılacağı tartışıldı. İlanın sistemde kalması ve en az üç ayda bir biriken
başvuruların değerlendirilmesi prensibi benimsendi.
Her bir adayln seminer sonrasında kapalı oylanması oy çokluğuyla kabul edildi (10 evet, 2

çekimser oy).
ilanın, pozisyon doldurulana kadar açık kalması, üç ayda bir ilk aşamayı geçen adayların
değerlendirilmesine oy birliğiyle karar Verilmiştir.
Seminer sonrası kapalı oylamayı geçen adaylar arasında seçim yapılabilmesi için kapalı oyla
sıralama yapılmasına, eşitlik olduğu durumda eşit oy alan aday|ar aras|nda tekrar sıralama

5.

6.

yapllmaslna oy çokluğuyla karar Verilmiştir (8 evet 1 haylr 3 çekimser).
Psikoloji Doktora Programl opsiyonlarlnda (gelişim, sosyal, endüstri/örgüt, trafik Ve ulaşlm
psikolojisi) yapılan müfredat değişikliği (02.4.2015) öncesinde programlara kabul almış olan
öğrencilerin programa girdikleri tarihte geçerli olan müfredatl takip etmelerine oy çokluğuyla
karar Verilmiştir (11 evet 1çekimser).

Aşağıdaki konularda kısa bilgilendirmeler yapıldl:

.

.
o

Bölüm idari personeli iki kişi (bina sorumlusu ve bir temizlik şirketi elemanı) arasında
yaşanan ve fiziksel boyutu da olan olayda gelinen aşama.
Bahar 2018 YoK 100/2000 doktora bursuna Psikoloji alanl olarak yapllan başVuru.

Psikoloji Bölümünde yap|lan (1986-2018) tezlere Bölüm web sayfasından erişim.
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