FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Eğitim ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen programlarına,
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre II. Öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ENSTİTÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ

SOSYAL BİLİMLER

ANABİLİM DALI

PROGRAM

KONTENJANLAR

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

40

-

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE
ÖĞRETİM

40

-

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

60

-

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

140

SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ

AFET VE KRİZ YÖNETİMİ

50

Mühendislik veya mimarlık eğitimi
veren fakülteler, Teknik Eğitim
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ile Fizik, Kimya ve Biyoloji
bölümü mezunları başvurabilir.
-

BAŞVURU TARİHLERİ
• II. Öğretim tezsiz yüksek lisans başvuruları, 03 - 06 Ağustos 2017 tarihleri arasında enstitu.firat.edu.tr adresi üzerinden
online olarak yapılacaktır.
• Başvuruda istenen belgeler, 09 - 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen veya vekâletli dilekçe ile enstitülere teslim
edilecektir. Başka şekilde yapılan başvurular ve evraklarını enstitülere teslim etmeyenlerin başvuruları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME
• Online başvuru esnasında gerekli evraklar taranarak sisteme yüklenecektir.
• Online başvuru işlemlerinde eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.
• Birden fazla anabilim dalına veya enstitüye başvuru yapılamaz.
• Tezsiz yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesi: Adaylar, lisans mezuniyet notu dikkate alınarak en yüksek olandan
başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES
puanı dikkate alınır. Eşit puana sahip adayların ALES puanı bulunmadığı takdirde, sıralama kura ile belirlenir.
• Lisans tamamlama yoluyla alan değiştirmiş öğrencilerin hem önceki alanları ile ilgili lisans not ortalaması hem de lisans
tamamlama ile elde edilmiş not ortalamasının aritmetik ortalaması alınacaktır.
• II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına 20 öğrenciden az sayıda kayıt olması durumunda, program açılmaz.
•

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının aşağıda belirtilen harç ücretlerinin yarısı kayıtta ödenecektir:
“İş Sağlığı ve Güvenliği”
Toplam: 6000
“Sağlık Yönetimi”
Toplam: 5000
“Afet ve Kriz Yönetimi”
Toplam: 4000
“Eğitim Yönetimi”
Toplam: 4000
“Eğitim Programları ve Öğretim”
Toplam: 4000

• II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına kesin kayıt yaptıran adayların kayıt sildirmeleri durumunda harç ücreti iade
edilmez.
KESİN KAYIT TARİHLERİ
• II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 22 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında
yapılacaktır. Yedeklerin ilanı 25 Ağustos 2017 Cuma, yedek listede yer alan adayların başvuruları 28 Ağustos 2017
Pazartesi günü olup, kesin kayıtları ise 29 Ağustos 2017 Salı günü yapılacaktır.
İSTENEN BELGELER
1. Online başvuru sayfasının çıktısı,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Lisans diplomasının fotokopisi,
4. Transkriptin fotokopisi (Ayrıca ön lisanstan, tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adayların ön lisans transkriptini de
getirmeleri),
5. Lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve
transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri,
6. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf (kesin kayıt sırasında üç adet),
7. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar; kayıt sırasında askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.
8. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, fotokopi niteliğindeki belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır.
9. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

