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Dersin Türü
(Course Type)

Zorunlu
(Compulsory)

Dersin İçeriği

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu
konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.

Dersin Dili
(Course Language)

İngilizce/Türkçe
(English/Turkish)

(Course Description)
30-60 kelime arası

Dersin Amacı

Investigation on study fields and developments on these study fields as well as following scientific
publications of all students, under the supervision of an advisor, who are progressing their Ph.D. thesis.

Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve
tartışılması.

(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5 adet

Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)

Evaluations and discussions of the new developments and articles in the study fields of the students who are
progressing their Ph.D. thesis.

Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik
kazanırlar;
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce
ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek
özgün tanımlara ulaşabilme
2. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme

Maddeler halinde 4-9 adet
Ph.D. students who successfully pass this course gain knowledge, skill and competency in the following
subjects;
1. Developing and intensifying the current and high-level knowledge in the area with the use of original
thinking and/or research processes and in a specialistic level, based upon the competency in M.S. level
2. The ability to critically analyze, synthesize and evaluate the new and complex ideas
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Dersin Jeofizik Mühendisliği Doktora Programıyla İlişkisi

Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Katkı
Seviyesi
1
2
3
√

Jeofizik alanındaki yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce
ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
ulaşabilme, disiplinlerarası etkileşimi gerektiren yeni ve karmaşık yerbilimleri ve/veya mühendisliği problemlerinin
jeofizik analiz, sentez ve değerlendirmesinde uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
Yerbilimleri ve/veya mühendisliğinin yeni ve karmaşık problemlerinin sistematik bir yaklaşımla analiz, sentez ve
değerlendirilmesini yapabilme, jeofizik veri toplama, işleme ve yorumlamadaki yeni yöntemleri üst düzey beceri
seviyesinde kullanarak, yenilik getiren düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ve/veya bilinen düşünce,
yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulama, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme
tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak jeofizik veri
toplama, işleme, modelleme ve yorumlama ile ilgili yeni düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, yada
bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak
gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini
gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve
alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişimi hem Türkçe hem de en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde bir
yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak kurabilme ve tartışabilme, jeofizik alanı ile ilgili en az
birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da
yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
Jeofizik mühendisliğini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde
değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
Jeofizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim
kurabilme, jeofizik alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi
toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

√

√

√

√
√

1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relation of the Course with Ph.D. Program Outcomes
Contribution
Level
1
2
3

Program Outcomes
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Developing and intensifying the current and high-level knowledge in geophysics with the use of original thinking and/or
research processes and in a specialistic level, based upon the competency in M.S. level in geophysics, grasping the interdisciplinary interaction related to geophysics; reaching original results by using the specialistic knowledge in geophysical
analyzing, synthesizing and evaluating new and complex ideas
Gain ability to evaluate and use new information in earth sciences and engineering with a systematical approach, critically
analyze, synthesize and evaluate the new and complex ideas, acquiring the most developed skills in data collection,
processing and interpretation in geophysical studies, developing a new idea, method, design and/or application which
brings out innovation in the area; or, applying a conventional idea, method, design and/or application to a different field;
researching, grasping, designing and applying an original subject
Developing new ideas and methods in geophysics by use of high level intellectual processes such as creative and critical
thinking, problem solving and decision making, contributing to the progress in geophysics by independently carrying out a
study which uses a new idea, method, design and/or application which brings out innovation in geophysical data collection,
processing, modeling and interpretation, and/or applying a conventional idea, method, design and/or application to a
different field, taking leadership role in the fields where solutions are sought for the original and inter-disciplinary
problems.
The ability to establish effective communication with experts in the international community to discuss geophysical
subjects and to defend original opinions, showing his competency in the area by using Turkish and English at European
Language Portfolio C1 Level and establishing written, oral and visual communication and developing argumentation skills
in English, expanding the limits of knowledge in geophysics by publishing at least one scientific article in an international
peer reviewed journal and/or creating or interpreting an original work
Ability to examine and develop the geophysical engineering application norms as well as directing these norms with a
critical look and the ability to take action to change these norms when necessary.
Ability to establish effective communication in solving of the problems in geophysics by using strategic decision making
processes, contributing to the society’s state and progress towards being an information society by announcing and
promoting the technological, scientific and social developments in geophysics, contributing to the solution of social,
scientific, cultural and ethical problems related to geophysics and promoting the development of these values

1: Little, 2: Partial, 3: Full
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