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1-) Bir uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi sürecinde doktora eğitimi de yapacak olması,
uzmanlık eğitimi programını aksatmaması halinde; bir doktora öğrencisinin doktora eğitimi sürecinde
uzmanlık eğitimi de yapacak olması, doktora eğitiminin programını aksatmaması halinde mümkün
olabilmelidir. Aksi takdirde doktora ve uzmanlık eğitiminin eş zamanlı yapılması mümkün değildir.
2-) Doktora ve Uzmanlık Eğitimi Programlarındaki eğitime dair zaman çizelgeleri çakışmamalıdır.
Eğitim programlarında aksama olduğu ya da olacağı hakkında değerlendirme yapıp karar verecek olan, o
eğitimden sorumlu olan Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticisi veya Doktora Program Sorumlusudur. Bu
nedenle eş zamanlı doktora ve uzmanlık eğitimi yapılmak istenildiğinde, Uzmanlık Eğitimi Program
Yöneticisi ve Doktora Program Sorumlusunun her ikisinin de yazılı onayı gereklidir.
3-) Eş zamanlı doktora ve uzmanlık eğitimi uygulanacağında doktora eğitiminin içeriği (müfredatı)
uzmanlık eğitimi verilen daldaki eğitim programı içeriği (müfredatı) ile aynı olamaz.
4-) Uzmanlık eğitimi öncelikle bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti sunucusu yetiştirmeyi amaçlayan
bir eğitim iken doktora eğitimi bir uzmanlık dalı ismi ile anılan bir akademik birimde verilse bile, o uzmanlık
dalının tüm içeriğini kapsayacak şekilde değil belli bir konusu üzerine derinleşerek yoğunlaşmış bir eğitim
olmalıdır. Tıp alanında mezuniyet sonrası eğitimin ana akımı uzmanlık eğitimi şeklinde yapılandırılmış iken,
Eczacılık alanında bunun doktora eğitimi şeklinde tarihsel bir geleneği olduğu görülmektedir. Bu sebeple
Eczacılıkta sağlık hizmeti sunucusu uzman yetiştirmek için yakın zamanda uygulanmaya başlanacak uzmanlık
eğitiminin doktora eğitiminin yerini alacağı düşünülmemelidir; Eczacılık alanında da doktora eğitiminin amaç
ve hedefleri özellikle vurgulanarak tarif edilmeli ve doktora eğitiminin araştırma ve akademik personele
nitelik kazandırma fonksiyonu korunmalıdır. Doktora eğitimi hakkında düzenleyici otorite YÖK olduğu için,
bu konuda daha detaylı analiz ve düzenleme yapılması için bu kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir.
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