ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinin Balıkesir Üniversitesi
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları
2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesi gereğince, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü
eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar 18.08.2011 tarihinde YÖK’ün web
sayfasında ilan edilmiş ve ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlilerinin lisansüstü eğitim başvurularını üniversitelere
bireysel olarak yapacağı belirtilmiştir.
Balıkesir Üniversitesi için belirlenen kontenjanlar aşağıda verilmiştir.
Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi
Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik
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2
4

Açıklama
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans, Doktora

Başvuru süresi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 16 Eylül 2011 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar uzatıldığından ilgililer müracaatlarını bireysel olarak ilgili Enstitülerimize yapacaktır.
Başvuru
Başvuru için gerekli belgeler:
1.Balıkesir Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğü’ne sunulan başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçe örneği için tıklayınız),
2.ÖYP Kazandı Belgesi (ÖYP Üniversitesinden alınacak atandığı Anabilim Dalını belirten belge)
3.Lisans veya Yüksek Lisans genel not ortalamasını gösteren belge (Transkript),
4.ALES Belgesi,
5.Yabancı Dil Sınavı (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınav) sonuç belgesi,
6.Lisansüstü öğrenci belgesi (Varsa)
Başvuru Şartları:
Başvurularda aranacak şartlar, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Başvuru
Şartlarını düzenleyen 7. Maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre;
(a) Yüksek lisans programı için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları, ÜDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul
edilen dil sınavından ise en az 50 tam puan almış olmaları gerekmektedir.
(b) Doktora programı için, adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları; yüksek lisans
derecesi ile başvuranların, ALES’ten başvurduğu puan türünde en az 55 tam puan almaları; lisans derecesi
ile başvuranların ise başvurduğu programın puan türünde en az 70 tam puan almaları; Yüksek lisans derecesi
ile başvuranların, mezuniyet not ortalamalarının en az 75, lisans derecesi ile başvuranların ise mezuniyet
not ortalamalarının en az 85 tam puan olması; hem lisans hem de yüksek lisans derecesi ile başvuranların
ÜDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından da en az 55 tam puan almış olmaları
gerekir.
(c) Bu koşullara ilaveten Yüksek Öğretim Kurumu, ÖYP esas ve usulleri düzenleyen hükümler gereğince ÜDS,
KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından da 65 ve üzeri puan almış olmaları gerekir.
Değerlendirme:
Başvurular, adayların aşağıda verilen ÖYP puanına göre değerlendirilecektir.
ÖYP Puanı: ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %50’si ve yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve
en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puandır.
Açıklama:
1) Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
2) Kazanan adayların listeleri 20.09.2011 tarihinde ilan edilecektir.
3) Kesin kayıtlar 21-22 Eylül 2011 tarihlerinde ilgili enstitülerce yapılacaktır.
Başvuru Adresi :
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 4. kat
Çağış Kampusu/Balıkesir
Tel . : 0 266 612 14 00 E-posta : ateke@balikesir.edu.tr

