KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Öğrenci Alım İlanı
 Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına, 2017-2018 güz dönemi
başvuruları sonucunda boş kontenjan kalması nedeniyle aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda
öğrenci alınacaktır.
Kontenjan ve Kabul Edilen Mezunlar
Başvuru Yapılacak Program
Adı

Kabul Edilen Lisans Mezuniyet Alanları

Kontenjan

Eğitim Yönetimi (Eğitim
Yönetimi Teftişi Planlaması
ve Ekonomisi)

15

Eğitim Fakültesi veya öğretmen yetiştiren diğer fakülte mezunu olmak, lisans
mezunu olup Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak veya kamu/özel
eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışıyor olmak.

 Programına yerleşen adaylardan aşağıdaki plana göre öğrenim ücreti alınmaktadır.
I. Dönem

3000 TL
6 Ders
(5*3=15 Kredi)

II. Dönem

3000 TL
4 Ders +
Dönem Projesi
(5*3=15 Kredi)

Açıklama
 Dersler KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile
takip edilecektir. Ayrıntılı bilgi için
http://www.uzem.ktu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
 Ara sınavlar internet üzerinden final sınavları ise KTÜ Fatih
Yerleşkesinde yapılacaktır.
 Ara sınavlar %20, dönem sonu sınavı %80 olarak
ağırlıklandırılacaktır.

Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri

Tercihine Yerleşen
Adayların İlanı

Belge Onayı ve Kayıt

14 – 25 Ağustos – 2017

Programa şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılabilir.
Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenir. Postadan
kaynaklanan gecikmelerden aday sorumludur.

28 Ağustos – 2017

Adaylar lisans mezuniyet ortalamalarına göre sıralanarak
yerleştirilecektir. Mezuniyet ortalamasının eşit olması
halinde kamu kurumunda çalışanlara, bunun aynı olması
durumunda eski mezuna öncelik verilir.

5 -8 Eylül 2017

Tercihine yerleşen adaylar Enstitü Müdürlüğünden başvuru
belgelerini teslim alıp iki fotoğrafla birlikte belgelerini
Kanuni Yerleşkesinde bulunan Lisansüstü Öğrenci İşleri
Bürosuna teslim edip aynı gün içinde öğrenim ücretini
ödeyeceklerdir. Öğrenim ücretini ödemeyen adayın
başvurusu geçersiz sayılır. Kayıtlar şahsen veya vekalet
verilerek yapılabilir.

Boş kontenjan kalması durumunda kayıt yapacakların listesi, belge onayı ve kayıt tarihleri 11 Eylül 2017 tarihinde ilan
edilecektir.
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İstenen Belgeler






Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi*
Lisans Mezuniyet Transkripti*
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)*
Öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olmayanlardan Pedagojik Formasyon Sertifikası
veya kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışanlardan öğretmen olarak görev yaptığına dair
belge

“*” işareti ile belirlenen belgelerin noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca
onaylanmış örnekleri veya asıllarını Enstitü personeline göstermek kaydıyla fotokopileri kabul
edilecektir. Onaylar ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda aday
belgelerin fotokopilerini gönderebilir. Anacak kayıt esansında asıllarını Enstitü personeline
göstermek zorundadır.
Ders Yazılımları


Ders yazılımları 11- 15 Eylül 2017 tarihleri içinde internet üzerinden yapılır.

Mezuniyet Notunun Değerlendirilmesi
Başvuru puanının hesaplanmasında mezuniyet notu aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yüz
puan üzerinden değerlendirilir.
 Mezun olunan üniversite tarafından düzenlenen transkriptte derslerin başarı notu ile
mezuniyet notu 100’lük sistemle belirlenmiş olması durumunda 100’lük mezuniyet notu
olduğu gibi değerlendirilir. Bu şekilde 100’lük sistemde düzenlenen transkriptlerde ilgili
üniversite tarafından yazılan diğer sistemlerdeki mezuniyet notunun 100’lük karşılığı dikkate
alınmaz.
 Mezun olunan üniversite tarafından düzenlenen transkriptte derslerin başarı notu ile
mezuniyet notu 4’lük sistemde gösterilmesi durumunda 4’lük mezuniyet notu 100’lük
sisteme dönüştürülerek değerlendirilir. Dönüştürmede YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Karşılıkları” kullanılır. Bu şekilde 4’lük sistemde düzenlenen
transkriptlerde ilgili üniversite tarafından yazılan 100’lük mezuniyet notu dikkate alınmaz.
 Dikey geçiş veya lisans tamamlama yoluyla lisans eğitimini tamamlayanların yalnızca lisans
mezuniyet ortalaması yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başarı puanının hesaplanmasında
kullanılır. Bu adaylardan ön lisans diploması ve transkript istenmez.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Enstitü
Adres :
Telefon:
e-mail :
Web :

Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – Akçaabat – TRABZON
0.462. 377 73 45-46-47
ebilen@ktu.edu.tr
http://www.ktu.edu.tr/egitimbilimleriens

Öğrenci İşleri
Adres :
Telefon:
Web :

Kanuni Yerleşkesi (Kalkınma Mah. – Havaalanı Karşısı) Trabzon
0.462. 377 22 44
http://www.ktu.edu.tr/oidb
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