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İlan L steleme

Arş�v

ÖYP Arş�v
Yazdır

İlan No :

Kapat

İLAN LİSTESİ

1017604

Üniversite ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlan çıkılan Yer Seç�n�z
Gönderilme Durumu
İlanın Çıkılacağı
yer
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ>EĞİTİM FAKÜLTESİ>YABANCI
DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ>İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Gönder�ld�
Kadro Ünvan

İlan No
1017604
1017603
1017602
Kadro
Derecesi
1017354
Kadro Sayısı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ün�vers�te Adı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ

İade Edilen ilanların rengi

Ales Puanı

Duyuru Başlama Tarihi

70
Ekleme Tar�h�
20.06.2017
80
20.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
09.06.2017

YDS/Eşdeğeri

Son Başvuru Tarihi

07.07.2017

Sonuç Açıklama Tarihi

01.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi

19.07.2017

Sınav Giriş Tarihi

24.07.2017

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Basvuru Yeri

Esk�şeh�r Osmangaz� Ün�vers�tes� Personel Da�re Başkanlığı/ESKİŞEHİRP.K.:26480

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

https://personel.ogu.edu.tr

YÖK Karar Durumu Onaylandı

Gönder�lme Tar�h�
20.06.2017
20.06.2017
20.06.2017
20.06.2017

Durumu
Gönder�ld�>Görüldü
Gönder�ld�>Görüldü
Gönder�ld�>Görüldü
Gönder�ld�>Görüldü

ÖZEL ŞARTLAR
İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Bölümü L�sans Mezunu Olmak ve Belgelend�rmek Kaydıyla L�sans sonrası Alanında En Az 15 (Onbeş) Yıl Tecrübel� Olmak.

GENEL ŞARTLAR

Yen� �lan

İlan S�l

İlan Güncelle

İlan Görüntüle

İlan Gönder

Yazdır

1657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
3Yükseköğret�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 80.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,
4Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5Ön 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.
6L�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.

ÜNVAN ŞARTLAR
4L�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.
5Güzel 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.
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6Yabancı d�lle eğ�t�möğret�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.
7L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
1Alanında 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�möğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.

İSTENEN BELGELER

1.Dlekçe (fotoğraf yapıştırılmış ve mzalanmış k adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ nternet adresne grş yaptığınız takdrde dlekçenzn dökümünü alablmenz çn
doldurmanız gereken form ekrana gelecektr.)
2.Özgeçmş,
3.Nüfus cüzdan suret ya da fotokops
4.Son üç yıllık Merkez Sınav (ALES) belges. Lsans öğrenmnde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, özel yetenek sınavı ve yabancı dl puanı le lsans öğrenm
yapanlar ALES’ten hang puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dkkate alınacaktır. (Alan türü değşen programlardan mezun olan adayların lsans/önlsans eğtmne
başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları ve bu durumlarını ayrı br dlekçe le belrtmeler gerekmektedr.)
5.Lsans dploması (yurtdışından alınmış dplomaların Yükseköğretm Kurulu Başkanlığınca denklğnn onaylandığını gösteren belge)
6.Lsans Not Transkrpt.(4’lük ve 5’lk not sstemnn 100’lük not sstemne dönüştürülmesnde Yükseköğretm Kurulu Başkanlığınca belrlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)
7.Hzmet Belges (Halen br kamu kurumunda çalışmakta olanlar le ayrılmış olanlardan stenlmektedr.)
8.Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez tarafından yapılan İng l zce YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerlğ Öğrenc Seçme ve Yerleştrme Merkez tarafından kabul edlen br
sınavdan bu puana eşdeğer br puan aldığına lşkn belge.
9.Tecrübeye l şk n belge (s gorta dökümü le b rl kte)
10.Başvuru belgelernn onaysız fotokopler de kabul edlmektedr.
AÇIKLAMALAR
1.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halnde yapılan şlemler geçersz sayılacaktır.
2.Ön değerlendrme sonuçları ve kesn sonuçlar https://personel.ogu.edu.tr adresnde yayınlanacak olup bu aynı zamanda teblgat ntelğnde olacaktır. Ayrıca teblgat yapılmayacaktır.
3.Adaylar sadece br kadroya başvurablr.
4.Postadak geckmeler ve landa belrtlen süreler çnde yapılmayan başvurular dkkate alınmaz.
MUAFİYET
1Doktoras n tamamlam s olanlar, 29/6/2009 tar hl ve 2009/15153 say l Bakanlar Kurulu Karar yla yürürlüge konulan T pta ve D s Hek ml g nde Uzmanl k Eg t m Yönetmel g hükümler ne göre uzmanl k eg t m n tamamlayanlar, meslek yüksekokullar n n
Yüksekögret m Kurulu taraf ndan bel rlenen uzmanl k alanlar na atanacaklar, bu yönetmel k yürürlüge g rd g tar hte yüksekögret m kurumlar nda bu kadro unvanlar nda çal smakta olanlar le yüksekögret m kurumlar ndan ayr lan ögret m elemanlar n n
çal smakta olduklar yüksekögret m kurumlar nda veya baska yüksekögret m kurumlar nda ögret m eleman kadrolar na basvurular nda, merkez s nav; Ögret m Üyes Yet st rme Projes kapsam nda, Yüksekögret m Yürütme Kurulu karar le bel rlenen
arast rma görevl s kontenjanlar na yap lacak basvurular le meslek yüksekokullar n n ögret m eleman kadrolar na basvurular nda se yabanc d l sart aranmaz.
Yürürlükten kald r lan yönetmel k
2 5/9/2006 tar hl ve 26280 say l Resmî Gazetede yay mlanan 'Baz Akadem k Kadrolara Ögret m Eleman D s ndak Kadrolardan Naklen Yap lacak Atamalarda ya da Aç ktan Atamalarda Uygulanacak Merkez S nav le G r s S navlar na Il sk n Usul ve
Esaslar Hakk nda Yönetmel k' yürürlükten kald r lm st r.
3(Geç c ) Bu Yönetmel k yay mlanmadan önce Ögret m Üyes Yet st rme Program çerçeves nde yap lan s navlarda basar l olarak b r yüksekögret m kurumunda arast rma görevl s kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakk nda bu yönetmel k hükümler
uygulanmaz.
4(Geç c ) Ögret m Üyes Yet st rme Projes kapsam nda Yüksekögret m Yürütme Kurulu karar le bel rlenen kontenjanlara basvuran adaylar n, arast rma görevl s kadrolar na, stekler hal nde lg l Yüksekögret m Kurumlar n n Senato Karar le l sans
genel not ortalamas n n % 35' , ALES puan n n %50's , varsa yabanc d l puan n n %15' esas al narak, atama yap lab l r.
Yürürlük
5 Bu Yönetmel k yay m tar h nde yürürlüge g rer.
Yürütme
6 Bu Yönetmel k hükümler n Yüksekögret m Kurulu yürütür.
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