ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
30.06.2022 Resmi Gazete İlanı - BAŞVURAN ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
9 Kasım 2018 – Sayı : 30590 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43
Yönetmelik kapsamında; Giriş sınavları MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi
becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır.
Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav
da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(3)
Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.
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Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri

İSİM SOYİSİM

SÖZLÜ SINAV PUANI
90
90
85

1 TA*** ÖZ*****
2 HA*** ÖM**
3 CA*** ÖZ*****

NOT: Yönetmelik gereği, sözlü sınav notu 60 puanın altında kalan adaylar değerlendirme aşamasını geçemediği için başarılı olamamış ve nihai
değerlendirmeye alınmamışlardır.

Dr.Öğretim Üyesi Merve Selçuk

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat

Doç.Dr. Enisa Mede

