Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alım İlanı
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünün aşağıda belirtilen Sınıf Öğretmenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına
öğrenciler alınacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde, ALES puanı ve YDS-ÜDS puan şartı
aranmamaktadır.
Ön Başvurular Online olarak yapılacaktır (http://lisansustu.amasya.edu.tr). ‘’İlgili ön
başvuru formu’’ başvuru süresi içerisinde doldurup, ıslak imzalı olarak ve başvuruda istenen
belgelerle birlikte (!) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile teslim
edilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

Program

Ana Bilim Dalı

Açıklama/Müracaat Şartı

Kontenjan
-

Eğitim Fakültesi mezunu olmaları veya

pedagojik formasyon belgesine sahip olmaları ya
da MEB'e bağlı okullarda öğretmen olarak
çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Sınıf Öğretmenliği
Lisans Programı
(Uzaktan Eğitim)

50

- Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi 4
yarıyıldır.
- Bu programın ücreti:
Kredi başına 100 TL olup 4 yarıyıl boyunca dört
eşit taksitle ödenmek üzere toplam 3000TL dir.
Ayrıca her dönem 129 TL materyal ücreti
ödenecektir.

Değerlendirme Esasları:
1. Başvuru sırasında programa başvuracak adayların lisans not ortalamalarının mezun olunan kurum
tarafından 100' lük not sistemine göre çevrilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. (Akademik not
ortalaması 100' lük sisteme dönüştürülmeyen adayların not dönüşüm işlemleri için YÖK Dönüşüm
Tablosu kullanılacaktır).
2. Programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede; lisans mezuniyet not ortalaması (100'lük sisteme
göre) dikkate alınır ve adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjan sayısına

göre Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına yerleştirilir. Kesin kayıt yaptırmayan
adayların yerine değerlendirme puanına göre yedek adaylardan öğrenci alınır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (!)
1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin YÖK tarafından
belirlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur),
2. 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans Not Dökümü (transkript)
Belgesi veya üniversiteleri tarafından onaylanmış ya da noter tasdikli sureti,
3. Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için),
5. (http://lisansustu.amasya.edu.tr) adresinden doldurularak çıktısı alınan ıslak imzalı“Başvuru
Formu”
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,
7. Yukarıda istenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru alınmaz.

(*) Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli
suretleri ile öğrenci harcının yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.
İstenen bu evrakları ibraz edemeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı ve Öğrenci Kaydının İptal Edileceği Durumlar
1. Başvuru sırasında adayların yanlış beyanda bulunması, eksik belge sunması ve ön başvuru
formunun ıslak imzalı olmaması durumunda adayların başvuruları Amasya Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince Enstitü Yönetim Kurulu
Kararı ile geçersiz sayılacak ve kesin kayıtları iptal edilecektir.
2. Bu kılavuzda belirtilen usullere uygun olmayan, başvuru süresi içerisinde başvuru yapmayan ve
istenilen belgeleri göndermeyen veya teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve
kesin kayıtları iptal edilecektir.
3.

İstenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen, beyan edilen bilgileri ile ibraz edilen belgeleri
arasında uyumsuzluk olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve kesin kayıtları iptal
edilecektir.

4. İlanda belirtilen şartlara uygun kontenjana başvurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak
ve kesin kayıtları iptal edilecektir.

5. Belgelerinde silintisi, kazıntı olan veya okunmayan belge sunan, eksik belge ile başvuran ya da
kesin kayıtta belgelerin fotokopi ve fakslarını ibraz eden; asıllarını veya tasdikli suretlerini
sunmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
yarıyılı için geçerlidir. Süresi içerisinde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt
hakkını kaybedecektir.
7. Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı belge/belgelere dayalı olarak kayıt yaptıranların ilişiği
kesilecek, mezun olanların diplomaları dahil tüm belgeleri iptal edilecek ve haklarında kanuni
işlem başlatılacaktır.
8. Başvuru yapan adayların ‘’Mezuniyet Not Ortalamaları’’nı sisteme girerken yapmış oldukları
tercihlerde sorumluluk adayların kendilerine aittir.

Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Açıklama

Tarih
20.07.2015-28.08.2015 Başvuruların Kabulü
04.09.2015
07-08-09 Eylül 2015
10-11 Eylül 2015
07-11 Eylül 2015
14. 09.2015

Kesin Sonuçların Açıklanması
Asil Listeden Kazananların Kesin Kayıt ve Katkı Payı
Ücretlerinin I. Taksitini Yatırma Tarihleri
Yedeklerden Asil Listeye Girmeye Hak Kazananların Kayıt
ve Katkı Payı Ücretlerinin I. Taksitini Yatırma Tarihleri
Ders Kayıtları
Öğrenime Başlama Tarihi

İletişim:
Enstitü Sekreteri “Ömer KURUÇAY”
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Uzem Tel: (0358) 252 62 35 – 5500-5503
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E-mail: uzem@amasya.edu.tr
Fax: (0358) 252 62 34
http://www.amasya.edu.tr/
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Online Ön Başvuru Adresi: (http://lisansustu.amasya.edu.tr)

