SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020–2021 BAHAR DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU TEZLİ YÜKSEK
LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE MÜRACAAT ŞARTLARI
Lisansüstü Programlara Başvurular :
Lisansüstü Öğretimi Bilim Sınavı ve Mülakat:

11.01.2021 – 17.01.2021
21.01.2021

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALLARI

TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS

ARANAN ŞARTLAR

DOKTORA

1) Fakültelerin İşletme ve benzeri bölümlerinden mezun
olmak. Diğer bölümlerden gelenlere Anabilim Dalı tarafından
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
2) Anabilim dalı tarafından yapılan bilim sınavına katılmak
(Bilim
sınavına
katılmayan
öğrencilerin
başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır)
3) Düzce Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının
Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi 6. Maddesinin 1.
Bendine istinaden adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki
şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:

İŞLETME

2

-

a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A, B ve C düzeyinde
belge almış olmak,
b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir
yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında en az
100 (yüz) üzerinden 60 (atmış) puan almak,başvurusu
değerlendirmeye alınmayacaktır)

Değerlendirme:
1. Nor Ortalaması
2. Bilim Sınavı*

%50
%50

-Yapılan değerlendirme sonucu, 100
üzerinden en az 60 olmalıdır.
*Değerlendirmeye alınmak için Bilim
Sınavına girilmesi ve en az 50 puan alınması
gerekmektedir.
1-Lisans Derecesine Sahip Olmak
2-Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan bilim sınavına
katılmak.
Değerlendirme:
1. Bilim Sınavı: %50
2. Not Ortalaması: %50

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2

-

-Yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 60
olmalıdır.-Değerlendirmeye alınmak için Bilim Sınavına
girilmesi ve en az 50 puan alınması gerekmektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2

1.Lisans Mezuniyeti: İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal
Bilgiler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin; Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi bölümleri mezunu
olmak.
(Dersler Akçakoca kampüsünde, Akçakoca Bey Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nde yapılacaktır)
Değerlendirme:
1. Mülakat Sınavı: %60
2. Lisans Not Ortalaması: %40
3.Tüm kriterlerden alınması gereken nihai puan, 100
üzerinden en az 60 olmalıdır.
4. Mülakat sınavına girmeyen öğrenci başarısız kabul
edilecektir.
Yüksek Lisans Şartları:
1-Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği ve Sağlık İşletmeciliği Yönetimi ve Sağlık
Bilimleriyle ilgili diğer (Tıp, Hemşirelik gibi) alanlarda
Lisans derecesine sahip olmak,
2-Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan bilim sınavına
katılmak.
Doktora Şartları:
Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği ve Sağlık İşletmeciliği Yönetimi alanında
tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar ve 4 yıllık bu
alanlardaki üniversite mezunlarından aşağıdaki şartları
yerine getirenler başvurabilirler.
- Yabancı Dilden * en az 55 puan almış olmak,
Yüksek Lisans Değerlendirme:

SAĞLIK YÖNETİMİ

2

2

1. Bilim Sınavı: %50
2. Not Ortalaması: %50
-Yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 60
olmalıdır.
-Değerlendirmeye alınmak için Bilim Sınavına girilmesi
ve en az 50 puan alınması gerekmektedir.
Doktora Değerlendirme:

1. Bilim Sınavı: %50
2. Not Ortalaması: %50
-Yapılan değerlendirme sonucu 100 üzerinden en az 60
olmalıdır.
-Değerlendirmeye alınmak için Bilim Sınavına girilmesi
ve en az 50 puan alınması gerekmektedir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI
1. Eğitim Dili
(1) Lisansüstü eğitim dili Türkçe olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki
şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:
a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A, B ve C düzeyinde belge almış olmak,
b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında en az 100 (yüz) üzerinden 60 (atmış) puan almak,
(2) Başvuruları alınan adayların, yukarıdaki belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde
Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan
öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 sayılı kararı ile eklenmiştir.)
Lisansüstü eğitim dili İngilizce / yabancı dil olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile
ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:
a) Tüm doktora adayların YÖK tarafında eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden an az 55/100
puan almış olması gerekir.
b) Yurt içi veya yurt dışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitim dili İngilizce, Almanca ya da Fransızca
olan programlardan mezun olan adaylardan Yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.
2. Mezuniyet Koşulu
Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar için Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği
tanınan lisans Diploması (Türkçe tercümeli); Doktora programlarına başvuracak adaylar için
Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans veya yüksek lisans diploması (Türkçe
tercümeli) olmalıdır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması gerekir.
3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)
Tüm Doktora programlarına başvuranlar için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul
edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak gerekir. TOEFL sınav sonucu 2
yıl süre ile geçerlidir.
4. Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavların değerlendirilmesi, yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde yapılacaktır.
NOT- 1: Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün ilgili Anabilim
Dalları tarafından yapılacak olan Bilim ve Mülakat Sınavına girmedikleri takdirde başarısız olarak
değerlendirilecektir.
NOT- 2: Adaylar sadece bir Anabilim Dalına başvuru yapabilirler. Süresi içinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
5.1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen
yabancı uyruklu adaylar, Enstitümüz internet sitesinde yayınlanan Başvuru Belgesini elektronik
ortamda doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle beraber, akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında Sosyal Bilimler Enstitüsüne şahsen, posta ile ya da e-posta adresine (sobe@duzce.edu.tr)
göndereceklerdir.
a) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/101 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Elektronik ortamda dolduracağı ve onaylayacağı bir adet başvuru formu (başvuru formuna ulaşmak
için tıklayın),
b) Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi
(Türkçe tercümeli), (Bu belgelere âit YÖK DENKLİK belgeleri de ibraz edilmeli)
c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan 6. maddede belirtilen
belgelerden birini aslı veya onaylı örneği,

d) Transkript (not durum belgesi) ve transkriptin Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
e) Pasaportun aslı ve kimlik ile ilgili kısımlarının noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi,
6. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler
a) Kesin kayıttan sonra alınacak öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi (Öğrenim Meşruhatlı Vize),
b) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,
c) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge,
d) 3 (üç) adet fotoğraf,
e) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
6.2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok iki yarıyıl olup, bu
sürede bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel
hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu yönerge hükümlerine göre
devam eder. Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;
a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde bulunması,
b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.
c) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu
nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
7. Başvuru Tarihleri
Başvurular 11.01.2020 – 17.01.2020 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsüne şahsen, posta ile ya
da e-posta ile (sobe@duzce.edu.tr) adresine yapılacaktır.
8. Sınav Tarihi
Lisansüstü Öğretimi Bilim Sınavı ve Mülakat:
Sınavlar Online yapılacaktır.

21.01.2020

