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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seçiniz Ara

Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim 

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1003006

İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->İKTİSAT BÖLÜMÜ--->İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Üds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 26.11.2015

Son Başvuru Tarihi 10.12.2015 Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2015

Ön Değerlendirme Tarihi 16.12.2015 Sınav Giriş Tarihi 23.12.2015

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk 
Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 
271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.sinop.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Fakültelerin iktisat bölümü lisans mezunu olmak. İktisat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak

3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
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ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER ;

—Başvurdukları kadro ile yazışma adreslerini belirten dilekçe. Dilekçe örneği Personel Daire Başkanlığının web sayfasının duyurular bölümünden   

http://www2.sinop.edu.tr/index.aspx?web=Personel_Daire_Baskanligi&id=1|28 

web adresinden temin edilebilir. (Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Dilekçesi) 

Dilekçede duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. 

—Özgeçmiş

—ALES Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

—Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yüksekögretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)

—Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Nüfus Cüzdanı Örneği

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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—1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

—Hizmet Belgesi (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

NOT: —Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

—Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır.
(ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

—Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz
etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

—Başvuru evrakları iade edilmeyecektir

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

—Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Evrakların gönderileceği adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP

İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seçiniz Ara

Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim 

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1003009

İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ--->TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Üds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 26.11.2015

Son Başvuru Tarihi 10.12.2015 Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2015

Ön Değerlendirme Tarihi 16.12.2015 Sınav Giriş Tarihi 23.12.2015

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk 
Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 
271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.sinop.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Tıbbi biyokimya (tıp) anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak

3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az {udsDengi} puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
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ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER ;

—Başvurdukları kadro ile yazışma adreslerini belirten dilekçe. Dilekçe örneği Personel Daire Başkanlığının web sayfasının duyurular bölümünden   

http://www2.sinop.edu.tr/index.aspx?web=Personel_Daire_Baskanligi&id=1|28 

web adresinden temin edilebilir. (Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Dilekçesi) 

Dilekçede duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. 

—Özgeçmiş

—ALES Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

—Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Nüfus Cüzdanı Örneği

—1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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—Hizmet Belgesi (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

NOT: —Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

—Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır.
(ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

—Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz
etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

—Başvuru evrakları iade edilmeyecektir

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

—Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Evrakların gönderileceği adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP

İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seçiniz Ara

Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim 

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1003014

İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Kadro Ünvan UZMAN Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Üds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 26.11.2015

Son Başvuru Tarihi 10.12.2015 Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2015

Ön Değerlendirme Tarihi 16.12.2015 Sınav Giriş Tarihi 23.12.2015

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk 
Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 
271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.sinop.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Merkez laboratuvarında çalıştırılmak üzere biyokimya (tıp) anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Rotary mikrotom ve parafin dispanser cihazlarında belgelendirmek koşuluyla kullanım deneyimine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak

3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
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ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER ;

—Başvurdukları kadro ile yazışma adreslerini belirten dilekçe. Dilekçe örneği Personel Daire Başkanlığının web sayfasının duyurular bölümünden   

http://www2.sinop.edu.tr/index.aspx?web=Personel_Daire_Baskanligi&id=1|28 

web adresinden temin edilebilir. (Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Dilekçesi) 

Dilekçede duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. 

—Özgeçmiş

—ALES Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

—Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yüksekögretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)

—Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Deneyim Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen özel şartlara bağlı olarak istenen tecrübe belgesi ve diğer belgeler ayrıca eklenecektir.)

1-En az lisans mezunu olmak

2-Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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—Nüfus Cüzdanı Örneği

—1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

—Hizmet Belgesi (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

NOT: —Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

—Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır.
(ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

—Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz
etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

—Başvuru evrakları iade edilmeyecektir

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

—Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Evrakların gönderileceği adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 - SİNOP

İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 271 57 57 Dahili: 1401 - 1402

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara   Seçiniz Ara

Anasayfa  Yönetmelikler  Üyelik  Duyurular  İletişim 

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1003006 (İlan iptal nedeni : Sehven verildiği anlaşıldığından ilan iptal edilmiştir.)

İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ>BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ>İKTİSAT BÖLÜMÜ>İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı   70

Kadro Sayısı 1 Üds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 26.11.2015

Son Başvuru Tarihi 10.12.2015 Sonuç Açıklama Tarihi 29.12.2015

Ön Değerlendirme Tarihi 16.12.2015 Sınav Giriş Tarihi 23.12.2015

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk 
Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000  SİNOP İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 
271 57 57 Dahili: 1401  1402

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.sinop.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Fakültelerin iktisat bölümü lisans mezunu olmak. İktisat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR
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ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER ;

—Başvurdukları kadro ile yazışma adreslerini belirten dilekçe. Dilekçe örneği Personel Daire Başkanlığının web sayfasının duyurular bölümünden   

http://www2.sinop.edu.tr/index.aspx?web=Personel_Daire_Baskanligi&id=1|28 

web adresinden temin edilebilir. (Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Dilekçesi) 

Dilekçede duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. 

—Özgeçmiş

—ALES Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

—Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yüksekögretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)

1657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak

3Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4Yabancı dille eğitimöğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

1Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak

2Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve
belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak

3Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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—Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

—Yüksek Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

—Nüfus Cüzdanı Örneği

—1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

—Hizmet Belgesi (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

NOT: —Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

—Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır.
(ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

—Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz
etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

—Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

—Başvuru evrakları iade edilmeyecektir

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

—Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Evrakların gönderileceği adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000  SİNOP

İletişim Tel: 0 368 271 57 73  / 0368 271 57 57 Dahili: 1401  1402

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
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