İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI
Ücretler
Dönemlik
Toplam

T.C.
Uyr.

Yab.
Uyr.

Yatay
Geçiş

Uzaktan Öğretim İşletme Yöneticiliği

50

-

-

2500TL

7500TL

Uzaktan Öğretim Turizm İşletmeciliği

50

-

-

2200TL

6600TL

Uzaktan Öğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

50

-

-

2500TL

7500TL

Program Adı

Program Özel Şartları

4 Yıllık Lisans/Yüksek Okul Mezunu Olmak

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri

18 Ocak - 05 Şubat 2021 (15.00’ a kadar)

Kazananların İlanı

12 Şubat 2021

Kesin Kayıt

15-16 Şubat 2021

Yedek Kayıt

17 Şubat 2021

Yarıyıl Harcı Ödeme

15-16 Şubat 2021

Ders Kayıt

01-05 Mart 2021

ÖNEMLİ NOT:


Başvurular çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.



Adaylar aynı anda bir tezli ve bir tezsiz olmak üzere en fazla iki programa başvuru yapabilirler.



Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına yerleştirilmede ilgili program yazılı ve/veya sözlü sınav yapacağını belirtmemişse, sadece lisans
mezuniyet not ortalaması esas alınacak olup, sıralama buna bağlı olarak yapılacaktır.



Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online
sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir ve kesin kaydı yapılmış olan
öğrencilerin kaydı silinir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru
esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.



İlanın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Programa kabul şartları, kayıt tarihleri ve kabul için gereken belgeler vb. hakkındaki sorularınızın yanıtları
ilanda yer almaktadır. Başvuru sürecinde yoğunluktan dolayı Enstitümüzün telefonlarına ulaşamayabilirsiniz. Sorularınız için ilanda belirtilen e-mail
adreslerinden destek alabilirsiniz.



Sonuçlar başvuru yapılan ekrana giriş yapılarak (UBYS) öğrenilebilir.

BAŞVURU SIRASINDA YAPILACAKLAR
1)

Program Seçimi : Başvuru yapmak istenilen program seçilmelidir.

2)

Sınav Bilgileri

3)

Kimlik Bilgileri : Öncelikle fotoğraf yüklenmelidir. (Profilden çekilmiş, çözünürlüğü yüksek olmalıdır.)

: Programa başvuru yapacak adaylar bu kısmı doldurmak zorunlu değildir.

-Nüfus bilgileri kontrol edilmelidir. Erkek adaylar için askerlik durumu bu kısımda doldurulmalıdır.
4)

Adres Bilgileri : Adres bilgileri otomatik olarak sistemden çekilir. Adres bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

5)

İletişim Bilgileri : Cep telefonu ve aktif e-mail adresi eklenmelidir.

6)

Eğitim Bilgileri : YÖKSİS üzerinden bilgileriniz otomatik çekilmektedir. Eğitim bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.
-Birden fazla lisans mezuniyeti olan adayların sadece başvuruda kullanacağı lisans mezuniyeti bilgileri kalmalıdır.
(Sistem sadece bir mezuniyeti kabul etmektedir)
-Transkript 4’lük sistem notları UBYS üzerinden otomatik olarak YÖK’ün tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilmektedir.
(Aday lisans mezuniyet not ortalamasının doğruluğu kontrol edilmelidir)

7)

Diğer Bilgiler

: Özgeçmiş yüklenmelidir. Diğer belgelerin yüklenmesi isteğe bağlıdır.

KESİN KAYITTA YAPILACAKLAR
1)

Kayıt hakkı kazananlar, 15-16 Şubat 2021 tarihlerinde Enstitü tarafından otomatik olarak kaydedilir.

2)

Enstitü tarafından dönem (harç) ücreti TC numarasına tanımlanır.

3)

Aday belirtilen tarihlerde (15-16 Şubat 2021) dönem harç ücretini ‘Ziraat Bankası ATM’ sinden “Kartsız İşlemler” ’bölümünden yatırır.

4)

Aday dönem (harç) ücretini yatırdıktan sonra, kayıtlanma işlemi Enstitü tarafından tamamlanır.

