SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALINA
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
Programlar

Kontenjan
Sayısı

Asgari
Program Ücreti
Öğrenci-Sayısı
-

Eğitim Yönetimi

40

1.Yarıyıl 1.750.-TL,
2.Yarıyıl 1.750.-TL
3.Yarıyıl 1.750.-TL

Kabul Koşulları
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların;
a)

Bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Yurt dışından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu’nca
verilmiş denklik belgesi almaları zorunludur. (Başvuru esnasında belgenin aslı getirilecektir.)

b) Transkript belgesi (Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön
lisans transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.)
c)

ALES ve YDS puanına sahip adaylar, bu belgelerini başvuru evraklarına ekleyebilirler.

Başvuru için gerekli belgeler
1-Ön Kayıt Formu ( matbu evrak doldurulacak ve Eğitim Bilimleri ana bilim dalından temin edilecektir.)
2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı başvuruda kabul edilecektir.)
3-Transkript belgesinin onaylı sureti, (100’lük sisteme göre belgesi bulunmayan adayların Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
4-Askerlik durum belgesinin aslı (Ekim 2017 tarihine kadar askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge),
5-2 adet vesikalık fotoğraf,
6- Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile yapılması zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez .
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans değerlendirme:
Adayların mezuniyet not ortalamaları (transkript) ile bilim alanında yapılacak yazılı sınavından alınan
puan değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplama: BP= Mezuniyet ortlamasıx%60+ Bilim yazılı sınavı notu
x%40 şeklindedir. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. Bu
sıralamada puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday, programa kayıt yaptırmaya
hak kazanacaktır. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Bunların
yerine başarı puanı sıralamasına uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek
liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan
lisans mezuniyet not ortalamasından yüksek olana göre öncelik verilir.
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri
12-15 Eylül 2017
Sınav Yeri

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı Başkanlığı

Bilim sınavı

18 Eylül 2017 Pazartesi saat:10:00

Başarılı olan adayların ilan edileceği tarih
(Sınav sonuçları üniversitemizin
web sayfasından ilan edilecektir.)
Kontenjana giren adayların kesin kayıt tarihi
(kesin kayıtta istenilen diğer belgeler üniversitemizin web
sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi
bir tebligat yapılmayacaktır.)

19 Eylül 2017

20 Eylül 2017

Kayıt yapılmayıp boş kalan kontenjanların ilan
edileceği tarih

21 Eylül 2017

Sıralamada en yüksek puana göre yedek listeden
kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin
kayıt tarihi (ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.)

22 Eylül 2017

Ders Kayıtları

25 Eylül 2017

Başvuru Yeri

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı

İletişim

0414 (318 3633)
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