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Kadro Ünvan

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı

70

Kadro Sayısı

1

Yds/Dengi

50

Kadro Derecesi

7

Duyuru Başlama Tarihi

08.06.2018

Son Başvuru Tarihi

22.06.2018

Sonuç Açıklama Tarihi

02.07.2018

Ön Değerlendirme Tarihi

26.06.2018

Sınav Giriş Tarihi

28.06.2018

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Başvuru Yeri

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Personel Da re Başkanlığı

www.amasya.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
İkt sat alanında tezl yüksek l sans yapmış veya yapıyor olmak.
Not: 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddes ne göre atama yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak

2-Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
3-Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerl ğ ÖSYM ta
muad l b r puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r

5-Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100’lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel rlen r.

6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l sans sonras

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r.

Atama yapılacak programın L sans/Önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

-D lekçe (Personel Da re Başkanlığı nternet adres ndek formlar sayfasında bulunan Akadem k müracaat formu kullanılarak oluşturulacaktır.)
-Özgeçm ş
-Nüfus Cüzdanı fotokop s
-2 adet fotoğraf
-ALES belges fotokop s
-Yabancı d l belges fotokop s
-L sans d plomasının fotokop s (Yurtdışından alınan d plomaların Yükseköğret m Kurulu Başkanlığınca denkl ğ n n onaylandığını göster r belge)
-L sans not durum belges n n fotokop s (Transkr pt)
-Yüksek L sans Mezunun yet belges n n fotokop s
-Yüksek L sans Tez Özet

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=67170
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-Erkek adaylar ç n askerl k belges
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret m Kurulu tarafından be
öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı ka
şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m-öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m elemanı kadrolarına başvur
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