YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği,
Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER:
1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca
onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat
eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans
(bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beĢ) adet flash bellek ile
baĢvuru yapacaklardır. Adaylar, Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak
belirteceklerdir.
2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi
kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), hizmet cetveli (varsa), bilimsel yayınlarını,
kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten
doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve
3 (üç) adet flash bellek ile baĢvuru yapacaklardır.
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca
onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash
bellek ile baĢvuru yapacaklardır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BĠRĠMĠ

ADET

İngiliz Dili Eğitimi

3

1

Doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olup, İngilizce yazma becerisi üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDB. FAK.

Doçent

Moleküler Biyoloji

1

1

Doçentliğini biyoloji alanında almış olup, hücre ve doku hasarı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

ĠLAHĠYAT FAK.

Doçent

Arap Dili ve Belagati

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

EĞĠTĠM FAK.

UNVANI

ABD/PR.

ARANAN NĠTELĠKLER

DRC.

Doktor Öğretim
Üyesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya
SARIKAYA
FĠZYOTERAPĠ VE

Ergoterapi alanında yapmış ya da Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve
5

1

REHABĠLĠTASYON YO

SORGUN MYO

Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları,
Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği alanlarının birinden uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.

Doçent

Optisyenlik

1

1

Profesör

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

Profesör

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Kardiyoloji

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Profesör

Tıbbi Genetik

1

1

Doçentliğini fizik alanında almış olup, nano yapılar konusunda çalışmaları olmak.
Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olup, Laparoskopik sleeve gastrektomi
operasyonlarında anestezi uygulamaları konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığı ile Doçentliğini ilgili alanda almış ve Preimplantasyon genetik tanı
alanında çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi*

İç Hastalıkları

3

1

Yandal uzmanlığını hematoloji veya gastroentereloji üzerine yapmış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi*

Kardiyoloji

3

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi*

Nöroloji

1

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, Ailesel multipl skleroz ve nörogenetik alanında çalışmaları olmak.

Doktor Öğretim
Üyesi*

Radyoloji

4

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

VETERĠNER FAK.

Doçent

Veterinerlik İç Hastalıkları

1

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, Doçentliğini Veterinerlik İç Hastalıkları alanında almış olmak.

BaĢvuru Adresi:

Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire BaĢkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere baĢvuru yapılacaktır.
*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
Müracaat tarihleri: 25/10/2019-08/11/2019 Cuma günü saat 17.00 kadar,

TIP FAKÜLTESĠ

AÇIKLAMALAR :
1-İlanımız Resmi gazetede 25/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.
2-Başvurular şahsen yapılacaktır.
3-Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (3 (üç) nüsha halinde kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır) form için Tıklayınız
4- Adli sicil belgesi
5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
6- Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin III. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Dr. Öğr. Üyesi BaĢvurularında
Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak baĢvuru dosyasına ekleyecektir.
7- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
8- Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracaklar için ilgili Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Tıklayınız
9- 29/11/2018 Tarihinden önce doçentlik unvanını alıp profesör kadrosuna başvuracaklar için ilgili Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Tıklayınız
29/11/2018 TARĠHĠNDEN ÖNCE DOÇENTLĠK UNVANINI ALANLARIN
PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTĠLME VE ATANMA ġARTLARI
MADDE 6. Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ilaveten Profesörlük kadrosuna başvuru için aşağıda koşulları
sağlamak.
I. Fen, Mühendislik, Mimarlık ġehir Bölge Planlama ve Sağlık Bilimleri Temel Alanlarındaki Akademik Birimlerde;
1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) veya diğer temel alan
indekslerindeki kapsamındaki dergilerde en az 1 tam metinli özgün makale yayınlamış olmak.

2.
3.

Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan (Matematik ve İstatistik Temel alanları için en az 100 puan) almış
olmak.
Puanlama tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 500 puan (Matematik ve İstatistik Temel alanları için en az 300 puan) almış olmak.

II. Hukuk, Filoloji, Sosyal, BeĢeri ve Ġdari Bilimler Temel Alanlarındaki Akademik Birimlerde;
1. Tek yazarlı veya birinci yazar olarak bulunduğu en az 1 adet tam metinli özgün makalede yer almak veya alanında yazılmış bilimsel nitelikte kitabı veya
kitap bölümü olmak.
2. Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan almış olmak.
3. Puanlama Tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 400 puan almış olmak.
III. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme Temel Alanındaki Akademik Birimlerde;
1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts&Humanities Citation Index) ve uluslararası temel alan
indeksleri* kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 adet tam metinli özgün makalesi veya alanında yazılmış bilimsel nitelikte kitabı olmak.
2. Puanlama Tablosunun A1-A7 bölümünde bulunan faaliyetlerden en az 200 puan almış olmak.
3. Puanlama Tablosundaki tüm faaliyetlerden toplam en az 400 puan almış olmak.
DOÇENT KADROSUNA ATANMA ġARTLARI
MADDE 7. 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ilaveten Doçent kadrosuna başvuru için aşağıda koşulları sağlanması gerekir.
1. 2547 Sayılı Kanunun 24.Maddesine göre Üniversitelerarası Kurulca verilen “Doçentlik Unvanına” sahip olmak
2. Yurtdışından doçentlik unvanı alan adaylar için ÜAK’tan denklik alma şartı aranır.
DR. ÖĞR. ÜYESĠ ATANMA ġARTLARI
MADDE 8. 2547 sayılı kanunun 23.Maddesi’ne göre ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanma şartları aşağıda
verilmiştir.
1. Doktora unvanına veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte Uzmanlık unvanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.
2. Puanlama Tablosundaki A1-A7 kapsamına giren faaliyetlerden alan indeksli hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş tam metin en az bir
adet özgün bilimsel araştırma makalesi olmak.
3- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Üniversitemiz Araştırma Görevlisi kadrolarına atanıp, Üniversitemizde doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini
tamamlayanlardan %20 kotasıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların da doktor öğretim üyeleri için belirtilen kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

