T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitümüzün aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dalına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Uluslararası Öğrenci yüksek
lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Uluslararası Öğrenci Kontenjanları
ANABİLİM DALI

TEZLİ
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

1

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

1

GENEL TOPLAM

1

AÇIKLAMALAR VE ÖZEL ŞARTLAR

-Adayların Eğitim Yönetimi ve ilgili alanlarda yüksek lisans mezunu olmaları ve aşağıda
belirtilen Türkçe Dil Yeterliliğine sahip olmaları gerekir.
-Adayların, Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmaları ve
aşağıda belirtilen Türkçe Dil Yeterliliğine sahip olmaları gerekir.

1

GENEL ŞARTLAR
1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü
programlarda öğrenim görebilmek için adayların Uluslararası Öğrenci statüsünde olması gerekir.
2) Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru lisans derecesi,
doktora programlarına başvuru ise yüksek lisans derecesi ile yapılabilir.
3) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden Uluslararası Öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları
yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.
4) Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren programlarda eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir. Bu
kapsamda:
a) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Türkçe Öğretim Merkezleri’nden en az B2 seviyesi dil sertifikasına sahip olmaları,

b) Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından en az 60 not almaları
gerekmektedir.
c) Eğitimini Türkçe öğretim veren bir Üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavından muaf tutulurlar. Türkçe yeterliği
sağlayamayan öğrenciler için Türkçe hazırlık programı uygulanır.
d) Yabancı bir dilde eğitim yapılan lisansüstü programlar için adayların YDS’den en az 65 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan
eşdeğer puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil seviye tespit sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Resmî dili
ilgili program dili olanlar ve yurtiçi/yurtdışında ilgili program dilinde eğitim alan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.
e) Yabancı bir dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarında dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar lisansüstü programa devam edebilmek için
Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etmek ve başarmak zorundadırlar. Bu adaylar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine tabidirler.
f) Bilim alanı bir yabancı dil olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, YDS’den en az 80 puan, ayrıca
doktora için bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden YDS’den en az 55 puan, ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil
sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir.
5) Uluslararası öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirmesi gönderilen/teslim edilen başvuru evrakı üzerinden yapılır.
Değerlendirmede adayın genel not ortalaması, dil sınav başarı notu, niyet mektubu ve referansları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde
programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.
BAŞVURU ZAMANI VE YÖNTEMİ
1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uluslararası Öğrenci Ön Kayıt Başvuruları 17/30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yukarıdaki Online
Başvuru linkinden yapılacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin eksik olması durumunda, müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2) Ön Kayıt Başvuru Evrakları Online Başvuru adresinden yüklenecektir.
3) Kesin kayıtlarda evrakların asıllarını ibraz edemeyen adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
4) Başvurusu kabul edilen adayların listesi 07 Ağustos 2020 tarihinde Enstitümüzün web sayfasında yayınlanacaktır.
5) Başvuruya ilişkin sorular ve danışma için ens-egt@mu.edu.tr adresine e-mail gönderilebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya
noterden onaylı diploma fotokopisi, denklik belgesi ya da Apostil'e taraf olan ülkeler için Apostil, taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığı
onayı, lisans veya yüksek lisans diploması almamış son yarıyıl adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim
kurumu tarafından verilen resmi bir belge,
2) Lisans / yüksek lisans transkriptin Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsolosluklarından veya noterden
onaylı fotokopisi, Apostil'e taraf olan ülkeler için Apostil mühürü, taraf olmayan ülkeler için ise Dışişleri Bakanlığı onayı,
3) Kimlik belgesinin veya pasaportun kimlik ile ilgili sayfasının fotokopisi,
4) 1 adet vesikalık fotoğraf,
5) İki adet referans mektubu (lisans eğitiminde ders aldığı öğretim üyelerinden),
6) Özgeçmiş ve niyet mektubu (adayın lisansüstü eğitim amacını anlatan mektup),
7) Varsa yabancı dil/Türkçe dil yeterliliğini gösterir belge,
8) Varsa YÖK onaylı okul tanıma belgesi,
ENSTİTÜ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
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