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MÜZİK BİLİMLERİ DOKTORA SINAVI 
 
Kontenjan Tablosu 

 

Program Adı T.C. Kontenjan Yabancı Uyruklu 

Müzik Bilimleri 5 1 

 
Müzik Bilimleri doktora programında T.C. vatandaşları için 5 (beş), yabancı uyruklu 
adaylar için 1 (bir) kişilik kontenjan belirlenmiştir. 
 
 
Giriş Sınavı Değerlendirme Tablosu 

 

Alan Bilgisi 
Sınavı 

Sözlü Görüşme 
Dosya 

Değerlendirme TOPLAM 

60 20 20 100 

 
a. Sınav iki aşamalı olarak uygulanacak olup, ilk bölümde, bilimsel 

değerlendirmeye yönelik yazılı sınav; 

b. İkinci bölümde, aday öğrencinin, müzik bilimleri alanıyla ilgili yaptığı 

çalışmaları içeren dosya sunumu ve mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir.  

c. Dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler şunlardır:  

1. Özgeçmiş,  

2. Yüksek Lisans Tezi, 

3. İlgi duyduğu, kendisini geliştirmek veya çalışmak istediği alanlara dair 

kişisel bilgi, birikim ve tecrübesini ortaya koyabileceği yazılı bir başvuru 

belgesi, 

4. Alanıyla ilgili olarak bugüne dek yaptığı çalışmalar, katılmış olduğu tüm 

bilimsel ve sanatsal etkinliklere ait yazılı, sesli, görsel belgeler (afiş, katılım 

belgesi, sertifika, program vb.).  

d. Sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrencilerin başarı sıralama notu; yüksek 
lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %25’i ve sınav notunun 
%60’ı baz alınarak hesaplanacak ve başarı sıralaması buna göre yapılacaktır. 

 
Dosya Değerlendirme: 
 
Bu dosyadan üç (3) kopya hazırlanması (orijinal belgelerin/dokümanların değil, 
kopyalarının/fotokopilerinin) sınav anında jüriye sunulması gerekmektedir. Önceden 
belirtildiği gibi, tezlerin orijinalleri aday özellikle istemedikçe alıkonulmayacaktır.  
 
 
Alan Bilgisi Sınavı: 
Adayın genel müzik kültürünü, meslekî bilgi seviyesini ve bilimsel bir perspektifte 
çözüm üretebilme yetilerini ölçecek bir yazılı sınav yapılacaktır.   
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Sözlü Görüşme: 
Mülâkatta adayın incelenmiş olacak dosyasından da hareket edilerek Müzik Bilimleri 
doktora programı kapsamındaki alanlarla ilgili konular üzerinde bilgi ve muhakemeye 
dayalı sorularla şekillendirilecek bir görüşme gerçekleştirilecektir. Adayın bilim, kültür, 
entelektüel yönelimler ve okur-yazarlıkla ilgisi; bilimsel araştırmacılığa eğilim ve 
yatkınlığı gibi hususlar çözümlenerek değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  


