MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili
maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini
birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,
meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim
elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Ünvanı, İlan Şartı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.)
açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş (YÖK formatında)
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi (onaylı)
7-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı
belge)
8-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9-ALES Belgesi
10-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11-Yabancı Dil Belgesi
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta
olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
İle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurular ilgili DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE, Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) ve
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvurular Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta
yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
DUYURUYA BAŞLAMA TARİHİ : 31.12.2021
SON BAŞVURU TARİHİ
: 14.01.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 21.01.2022
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
: 28.01.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
: 04.02.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.msgsu.edu.tr
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AÇIKLAMA

•

Çizgi Film ve Animasyon; Çizgi Film;
Animasyon; Çizgi Film (Animasyon)
bölümlerinin birinden lisans mezunu
olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek
lisans veya sanatta yeterlilik yapıyor
olmak.

•

Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans
yapmış olmak, Analitik Kimya
Programında doktora yapıyor olmak.
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görevlendirilmek üzere)

----
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Birim )
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•
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans,
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans yapmış olmak,
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
konusunda doktora yapmış olmak,
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında Üniversitede ders verme
deneyimi bulunmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans
öğrenimi yapmış olmak,
Dil veya Edebiyat alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak,
Dil veya Edebiyat alanında doktora
yapıyor olmak.
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde
lisans mezunu olmak, Radyo-Televizyon
alanında tezli yüksek lisansını yapmış
olmak,
Web içeriklerinin hazırlanması,
düzenlemesi ve yayımlanması konusunda
tecrübe sahibi olmak,
Görsel ve video gibi çoklu ortam
öğelerinin düzenlenmesi ve web için
optimizasyonu konusunda bilgili ve kurgu
programlarına hakim olmak,
Üniversitelerin ilgili birimlerinde benzer
görevleri ve çalışmaları gerçekleştirmiş
olmak,
Photoshop, Illustrator, Premiere, After
Effects porgramları kullanımı konusunda
uzman olmak.

•
•

Rektörlük
(Uzaktan Öğretim
Uygulama ve Araştırma
Merkezinde
görevlendirilmek üzere)

----
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Koordinatörlüğü)
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Gazetecilik Bölümünde lisans ve tezli
yüksek lisansını yapmış olmak,
Web ve sosyal medya içeriklerinin
hazırlanması, düzenlenmesi ve
yayımlanması konusunda bir devlet
kurumunda en az 2 yıl tecrübe sahibi
olmak,
Yeni Medya alanlarında akademik
çalışmalar yapmış olmak,
Photoshop ve İçerik Yönetim Sistemleri
konusunda deneyimli olmak.
En az tezli yüksek lisans mezunu olmak,
Ulusal düzeyde TÜBİTAK, Kalkınma
Ajansları, Bakanlık ve benzeri projelerin
en az birisinde, uluslararası düzeyde ise
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler,
Dünya Bankası, OECD ve benzeri
projelerin en az birisinde proje yazma,
proje süreçlerini takip etme, proje
ekibinde yer alma gibi konularda
belgelendirmek kaydıyla deneyim sahibi
olmak.

