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 Tümünde ara   Seç�n�z  AraAra

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

YazdırYazdır

 
İlan No : 1025666

İlanın Çıkılacağı yer YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ--->MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ--->DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) Ales Puanı 70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 19.06.2018

Son Başvuru Tarihi 03.07.2018 Sonuç Açıklama Tarihi 16.07.2018

Ön Değerlendirme Tarihi 06.07.2018 Sınav Giriş Tarihi 11.07.2018

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Başvuru Yeri
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.y�ld�z.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Müz�k ve Sahne Sanatları, Müz�k veya Müz�k Eğ�t�m� Anab�l�m/Anasanat dalında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

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 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 50 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.
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ÜNVAN ŞARTLAR

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek
kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından 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)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı
kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.

İSTENEN BELGELER

- Adayların başvurduğu b�r�m, bölüm ve anab�l�m dalı başkanlığı �le  �lan numaralarını beyan ett�kler� d�lekçe (www.prs.y�ld�z.edu.tr �nternet adres�nde Duyurular bölümünde Öğret�m Elemanı �lan duyurusunda bulunan d�lekçe örneğ�
doldurulacaktır.),

 

- Nüfus cüzdanı (Aslını �braz etmek kaydıyla fotokop�s� ya da e-Devlet kapısından alınan karekodlu çıktısı),

 

- Mezun�yet belgeler� (Aslını �braz etmek kaydıyla fotokop�s� ya da e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktısı),

 

- L�sans Transkr�pt belges� [Aslı, aslını �braz etmek kaydıyla fotokop�s� ya da onaylı (noter veya mezun olunan ün�vers�te tarafından) örneğ�],

 

- Özgeçm�ş,

 

- Merkez� Sınav Belges� (ALES) (Belgede "Sonuç Belges� Kontrol Kodunun" bulunması gerekmekted�r.),

 

- Tecrübe durumunu göster�r belge,

 

- Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavı (YDS), Kamu Personel� Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavı (KPDS) veya Ün�vers�telerarası Kurul Yabancı D�l Sınavı (ÜDS) puanını göster�r belge veya eş değerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu
tarafından kabul ed�len b�r sınavdan almış oldukları puanı gösteren belges� (Belgede "Sonuç Belges� Kontrol Kodunun" bulunması gerekmekted�r.),

 

- B�r adet fotoğraf

 

- Erkek adaylar �ç�n askerl�k terh�s veya tec�l belges� fotokop�s�
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Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular d�kkate alınmayacak olup, posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmekted�r.

 

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylardan öğren�me �l�şk�n d�ploma, mezun�yet belges� veya öğrenc� belges�n�n aslı veya onaylı suret� �stenecek olup gerçeğe aykırı belge verd�ğ� veya beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış �se �ptal ed�lerek  haklarında Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanacaktır.

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.


