Düzce Üniversitesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Rehberi

Sevgili Adaylar,
2017-2018 eğitim-öğretim bahar yarıyılında üniversitemizde lisansüstü eğitim başvuruları bu
kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle
gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzun dikkatle incelenmesi istenilenlerin eksiksiz yerine
getirilmesi gerekir. Lisansüstü eğitimi için Düzce Üniversitesi’ni tercih etmenizden dolayı
sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru
Tarihleri :
Başvuru Tarihleri
: 02 Ocak 2018 – 12 Ocak 2018
Kayıt Tarihleri
: 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018
Başvuru Şekli ve Belgelerin Gönderileceği Adres :
Başvuru tarihleri içinde öncelikle başvuru formu doldurulacak ve istenen
belgeler Türkçe tercümeli ve onaylı olarak Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Binası 81620-Düzce/TÜRKİYE adresine
posta yoluyla gönderilecek veya şahsen teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.

Sonuçların Duyurulması :
1- Üniversiteye kabul edilen adayların yerleştirildiği bölüm ve programlar
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kayıt takvimi ile birlikte internet yoluyla
duyurulur.

2- Üniversiteye kabul edilen öğrencilere kabul mektubu gönderilir.

İŞLETME ANABİLİM DALI
(İşletme Yabancı Öğrenci Tezli Yüksek Lisans Programı)
Kontenjan
Anabilim Dalı

Programı

Aranan Şartlar

Yüksek
Lisans
Alan İçi: İşletme, Uluslararası
Ticaret, Sağlık Yönetimi, Yönetim
Bilişim Sistemleri ve Turizm
İşletmeciliği bölümlerinden mezun
öğrenciler alan içi olarak kabul
edilmektedir.

İŞLETME

İşletme Tezli
Yüksek Lisans

2

Alan Dışı: Yukarıdaki bölümler
dışındaki
bölümlerden başvuran
adaylar alan dışı kabul edilmektedir.
Bu adayların lisans eğitiminde
aldıkları
dersler
(transkriptleri)
anabilim dalı başkanlığı tarafından
değerlendirilecek,
ihtiyaca
göre
bilimsel
hazırlık
programı
uygulanacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları
1) Başvuru Formu (Türkçe ve İngilizce)
2) Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans diploması (Türkçe
tercümeli),
3) Not döküm belgesinin (transkript) Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
4) ALES (Eşit Ağırlık) puan türünden en az 65.00 (Atmışbeş) puan almış olmak veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen GRE, GMAT vb.
sınavlara ilişkin sonuç belgesi. ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve
GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır.
5) Programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan
birisini sağlamış olmaları gerekir:
 TÖMER’den Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde belge almış
olmak. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Üniversite tarafından
yapılacak Türkçe Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 100 (yüz) üzerinden
60 (Altmış) puan almak,
 Yurt içi veya yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim
kurumundan mezun olmuş olmak,
6) Pasaportun Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
7) 1 (bir) adet fotoğraf,
8) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge.

Yüksek Lisans Değerlendirme Koşulları
Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50'si, lisans genel
not ortalamasının %20’si ve yazılı sınavı puanının %20, mülakat sınavı %10 alınarak
hesaplanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya notu verilir. Yazılı
sınavı notu, 60'ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100
puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
yüksek lisans programlarına kabul edilir.

