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Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi!ne aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, tasdikli veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır

Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, tasdikli veya e-devlet üzerinden alınan karekodlu Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır
Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
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Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Yeniçağ Tarihi alanda yapmış ve doçentlik unvanını bu
alandan almış olmak; Osmanlı siyasi ve askeri tarihi ile müesseselerine dair çalışmaları olmak.
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Sinirbilim ve Psikoloji (Bilişsel-Gelişim) alanlarında yurtdışından alınmış yüksek lisans ve
doktora derecelerine sahip olmak; Uluslararası endekslerde (SSCI, AHE) taranan dergilerde
makale sahibi olmak, çocuklarda temel sayısal ve matematiksel becerilerin gelişimi ve
ebeveynlerin bu gelişime katkıları konularında uluslararası hakemli dergilerde makale
yayınlamış olmak. Lisans düzeyinde gelişim psikolojisi ders verme tecrübesi bulunmak.
İngilizce psikoloji dersleri verebilir olmak.
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Örgütsel Davranış alanında doktora derecesi almış olmak. Birincil endekslerde (SSCI)
yayınlanmış en az 1 makalesi bulunmak. Yönetim Öğrenmesi/Eğitimi, İş İletişimi ve Liderlik
konularında uluslararası bilimsel dergilerde veya kitaplarda yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
YÖK’ün kabul ettiği İngilizce yabancı dil sınavlarında 90 veya üzerinde puan almış olmak.
İşletme bölümünde İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak. İyi derece ikinci bir yabancı
dil bilmek tercih nedenidir.

