İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla
öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince
yayımlanmaktadır.
İlan başvuru tarihi: 27.05.2020
İlan son başvuru tarihi: 10.06.2020
İlan olunur.
Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri
altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;
Doçent :
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru
Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel
çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr
adresindeki formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim
edilmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara
Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve
doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt
okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.
NOT :
1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.
3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya
da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

3

Okul direnci ölçme aracı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
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TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

1

Geriatri Yan Dal uzmanı olmak.
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TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Osteonekroz konusunda deneysel ve klinik çalışma yapmış olmak.
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MALATYA OSB MESLEK
YÜKSEKOKULU

GIDA İŞLEME

GIDA TEKNOLOJİSİ
PR.

DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

2

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Gıda
Mühendisliği Anabilim Dalında süt ürünleri alanında doktora yapmış
olmak. Peynirde aroma ve biyojen amin konusunda çalışmaları olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl yükseköğretim kurumlarında
akademik kadroda çalışıyor olmak.

1

