IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak
adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların
fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan
diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48.
maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları
birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans,
doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet
CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar
bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları
anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora
mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya
1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere
vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri
gerekmektedir.)
Başvurular 05/08/2019-20/08/2019 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda
postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Unvan

D Fakülte/Myo

Bölüm

ABD /PR.

Açıklama

Doçent

1 İktisadi ve
İdari Bilimler
1 Iğdır Teknik
Bilimler

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Motorlu Araçlar ve
Ulaştırma
Teknolojileri
Rekreasyon
Yönetimi

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Otomotiv Teknolojisi

İlgili alanda doçentliğini
almış olmak.
Termodinamik ve ısı geri
kazanımı konusunda çalışmış
olmak.
Beşeri ve iktisadi coğrafya
alanında doktora yapmış olup
Rekreasyonel faaliyetlerle
ilgili çalışmış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış
olmak.
Hidrojen üretimi ile ilgili
çalışmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

1 Turizm

Rekreasyon Yönetimi

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

5 Güzel Sanatlar

Müzik Bilimleri

Müzik Bilimleri

5 Iğdır Teknik
Bilimler

Kimya Teknolojisi

Dr. Öğr.
Üyesi

3 Iğdır Meslek
Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal
İşleme
Teknolojileri
Otel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri

Dr. Öğr.
Üyesi

5 Fen-Edebiyat

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Aşçılık

Mikrobiyal polisakkaritler ve
doğal renk pigmentleri
konusunda çalışmış olmak.
Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel
Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve
09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav
muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında
kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla
belirlenir.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı
aranır.
2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda
en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en
az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır
ÖNEMLİ NOTLAR
Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
Başvuru yapılacak İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Onaylı istenen belgelerin, Noterden, e- devletten alınmış barkotlu çıktı veya Resmi Kurumlarca “Aslı
Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve
atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
KADROLARA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi,
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir
belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi
8- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
9- Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dökümü onaylı (kamuda çalışmayanlar), Hizmet Takip Programından
(HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
getireceklerdir.)
10- Adli sicil kaydı olmadığına dair onaylı belge.
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir onaylı belge.
SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

3

Muaf

Öğr.Gör.
Ders
Verecek.

D Ales Dil
Muaf

Unvan

:05/08/2019
:20/08/2019
:22/08/2019 (Ön değerlendirme tarihinden itibaren iki gün içinde eksik evrak tamamlama)
:27/08/2019
:29/08/2019
Fakülte/Myo

Bölüm

Pr.

Açıklama

Iğdır Teknik
Bilimler

El
Sanatları

Geleneksel
El Sanatları

Dekoratif Ürünler Eğitimi Anabilim
dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

