EK-2: İHDAS EDİLEN YAN DALLARDA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
A

B

SÜRE
* Başvurulan alanda, 26 Nisan 2011
tarihinden önce,

C

D

BİLİMSEL ESER
*

başvurulan alanda

*

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

başvurulan alanda

EK-3: DENEYİM

a başvurulan alanda kitaplarda bölüm yazarlığı, veya tercüme editörlüğü
b kitap ve dergilerde yapılan editörlük ve editör yardımcılığı

* Bağlı ana dallarda uzman olduktan
sonra o yan dal alanında yurt içinde
veya yurt dışında beş yıl süreyle
* Araştırma, uygulama ve inceleme
yapmış olmak.

orijinal araştırma
*
makalesi

*

ikisi birinci isim

orijinal araştırma
*
niteliğinde olmak
zorunda değil

görevleri bulunmak ( Başkanlık yapmak, panelist, konuşmacı ve bildiri sunumlarıyla yer
almak)
d Tez yeterlik çalışması yöneticiliği yapmış olmak

YA DA
*

toplam 5 [SCI, SCI-E,
* SSCI, AHCI]

c toplam en az 5 kez Konferans, sempozyum, kongre, panel ve bunun gibi faaliyetlerdeki

Başvurduğu alandaki müfredat, rotasyon ve standart
belirleme komisyonunun önerileri de dikkate alınarak
asgari şartları sağlanmalıdır

en az 3'ü
[SCI, SCI-E,
SSCI, AHCI]

toplam 10 [SCI, SCI* E, SSCI, AHCI, Türk
Tıp Dizini]

e Çalışma alanı ile ilgili olan ödüller
f Kongre, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantı düzenleme
g Projeler, Yürütülmüş ve yürütülmekte olan dersler
h İlgili alanda yöneticilik ve koordinatörlük görevleri ile kurul ve komisyon üyelikleri
i İlgili alanda katıldığı yurt dışı kurslar
j İlgili alanda katıldığı yurtiçi kurslar
k İlgili alanda yurt dışında eğitim aldığına dair belge (en az 6 ay olmak kaydı ile)

SÜRE:

EVET = 1
HAYIR = 0

BİLİMSEL ESER:

EVET = 1
HAYIR = 0

Başvuru sahibinin 4 çerçevedeki (A,B,C,D) kriterleri de karşılayıp 1 puan alması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucunda 4 puan alanlar değerlendirmeden olumlu sonuç almış olacaktır.

(k.) koşulunu ile beraber bir koşul YA DA
.

(k) + 1 YA DA

(c) koşulu ile beraber 2 koşul

(c) + 2

EVET = 1
DENEYİM:
HAYIR = 0

EVET = 1
HAYIR = 0

