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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

Yazdır  

 
İlan No : 1020289

İlanın Çıkılacağı yer İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ--->ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ--->ELEKTRONİK VE HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 65

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 09.11.2017

Son Başvuru Tarihi 23.11.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 12.12.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 30.11.2017 Sınav Giriş Tarihi 05.12.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri İTÜ Elektr�k-Elektron�k Fakültes�, Ayazağa Kampüsü, tel:0212 285 36 90

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�tu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Elektron�k ve Haberleşme Mühend�sl�ğ�, Telekomün�kasyon Mühend�sl�ğ�, Elektron�k Mühend�sl�ğ�, Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� alanlarından b�r�nde tezl� yüksek L�sans veya doktora yapıyor olmak. 2547 sayılı Kanunun 50/d 
maddes� uyarınca atama yapılacak olup; öğren�m süres�nce ve öğren�m b�tt�ğ�nde aynı  Kanunun 33. maddes�ne dönüştürülmeyecekt�r.  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1- D�lekçe (Öğret�m Elemanı Başvuru D�lekçes�ne www.pdb.�tu.edu.tr  web adres�, Akadem�k Kadro Şube Müdürlüğü bölümünden ulaşılab�l�r. )

2- Özgeçm�ş

3- Onaylı D�ploma fotokop�ler� (l�sans,yüksek l�sans)( Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların Ün�vers�telerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmekted�r.)

4- L�sans transkr�pt belge aslı

5- ALES Belges�

6- Yabancı D�l Belges� (YDS, KPDS ve ÜDS'den en az 65 puan veya eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığınca kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan aldığına da�r belge)

7- Nüfus Cüzdan Suret�

8- Erkek adaylar �ç�n askerl�k tec�l, terh�s veya muaf�yet belges�

9- 1 adet Fotoğraf.

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
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak 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 kadrolarına başvurularında merkez� sınav 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
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.

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 70.0 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 65.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan 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
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

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
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