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YÖK (http://www.hurriyet.com.tr/index/yok), 19 üniversiteye rektör (http://www.hurriyet.com.tr

/index/rektor) ataması yapılacağını duyurarak, ilk kez ‘rektörlük ilanı’ verdi. Aday adayı

başvurusunda bulunmak isteyen profesörlerde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesinde

görevli olma şartı aranmıyor. Adaylar gerekirse mülakata çağırılacak.

YÜKSEKÖĞRETĐM Kurulu (YÖK (http://www.hurriyet.com.tr/index/yok)), rektörlük seçimlerinin

kaldırılmasının ardından ilk kez rektörlük ilanına çıktı. 19 üniversitede rektör

(http://www.hurriyet.com.tr/index/rektor) olmak isteyen aday adayları, ‘Rektör Adayı

(http://www.hurriyet.com.tr/index/rektor-adayi) Bilgi Formu’nu doldurarak, akademik

özgeçmişleri ve yayın listesiyle YÖK (http://www.hurriyet.com.tr/index/yok)’e başvuracak.

Akademisyenlerde devlet veya vakıf (http://www.hurriyet.com.tr/index/vakif) üniversitesinde

çalışma şartı aranmayacak.

EN AZ ÜÇ YIL PROFESÖRLÜKEN AZ ÜÇ YIL PROFESÖRLÜKEN AZ ÜÇ YIL PROFESÖRLÜKEN AZ ÜÇ YIL PROFESÖRLÜK

26-28 Temmuz’da yapılması planlanan ve darbe girişiminden sonra seçimleri ertelenen 17

yükseköğretim kurumunun da aralarında bulunduğu 19 üniversiteye rektör atanacak. YÖK’ün

ilanında özetle şöyle denildi:

Đlgilenenler 21 Kasım’dan 28 Kasım mesai saati bitimine kadar YÖK’e başvurabilir. Başvuracak

kişilerde;

‘Profesör’ olarak en az üç yıl görev yapmış olması,

Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olmak için bir engelin bulunmaması,

Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması

şartları aranacak.

YÖK, aday adayı başvurularını değerlendirecek. YÖK Genel Kurulu, gerekli görürse adayları

mülakata çağıracak. Adayların, terör örgütlerine iltisakı olup olmadığı da araştırılacak.

Đstihbarat birimlerine ‘Güvenlik Soruşturması’ yaptırılacak. YÖK, uygun gördüğü üç adayı

listeleyerek Cumhurbaşkanı (http://www.hurriyet.com.tr/index/recep-tayyip-erdogan)’na

gönderecek. Cumhurbaşkanı adaylar arasından bir seçim yaparak rektör atayacak.

BĐLGĐ FORMUNDA NELER VAR?BĐLGĐ FORMUNDA NELER VAR?BĐLGĐ FORMUNDA NELER VAR?BĐLGĐ FORMUNDA NELER VAR?

“Rektör Adayı Bilgi Formu”nda aday adaylarının nüfus bilgileri, akademik özgeçmişi, idari

görevleri, bildiği diller, üye olduğu kurumlar, yayınları, uluslararası deneyimleri gibi bilgiler

isteniyor. Neden rektör olmak istenildiği, rektörlük açısından vizyonu ortaya çıkartan 3

çalışması, başvuru yapılan üniversiteyle ilgili öngörülen 2 proje veya tasarı hakkında da bilgi

talep ediliyor.

ATAMA BEKLEYENLERATAMA BEKLEYENLERATAMA BEKLEYENLERATAMA BEKLEYENLER

Seçimleri ertelenen Ağrı (http://www.hurriyet.com.tr/index/agri) Đbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin

Çoruh, Bartın, Batman (http://www.hurriyet.com.tr/index/batman), Bitlis
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Satılık Residence

Đstanbul / Kadıköy

1 Oda 1 Salon 79 m²
560.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Đstanbul / Kadıköy

4 Oda 1 Salon 175 m²
1.700.000 TL

Bu iletiye ilk siz yorum yapın.

YORUMLAR (0)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder
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