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İmranlı MYOÜnitesi

Araştırma Görevlisi alımının YÖK ve Üniversitemiz

internet sayfalarından ilan edilir.

Aday dilekçe ve istenen belgelerle, İmranlı MYO

Müdürlüğüne başvuru yapar  (İlana ilk başvuru

tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması

gerekir)

Sınav jürisi; MYO Müdürün önereceği en az sekiz

öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı

başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı

olmak üzere) ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç

asıl bir yedek üyeden oluşur

Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan

edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES

puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan

adayların ALES notu bulunmaması halinde, ALES

puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının

%40’ını dikkate alarak belirler ve kurumun web

sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada

aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde,

bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru

sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması

halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

Giriş sınavı ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini

ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır. Sınav jürisi

yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve

denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak

belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak

altına alır. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında

olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler.

Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %

30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı

dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %

30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar

adayı başarı sırasına göre belirler.
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İmranlı MYOÜnitesi

Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %

30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı

dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %

30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar

adayı başarı sırasına göre belirler.

Sınavda başarılı olanlar 2547 sayılı kanunun 50-d

maddesine göre ataması yapılır.
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