
1015219 Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Arş.Gör. 5 1
Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans  

mezunu olmak ve yönetim bilişim sistemleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

1015220 Yapı Ressamlığı Programı Öğr.Gör. 6 1 Mimarlık Bölümü lisans Mezunu olmak  ve alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

1015227

Uzman 1 1

Yönetim ve liderlik uygulama ve araştırma merkezinde görevlendirilmek üzere, Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık bölümü lisans mezunu olmak ve alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

1015225 Uzman 5 1
Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında en az iki yıl 

deneyim sahibi olmak. 

1015222
Uzman 4 1

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Kimya lisans mezunu olup, Kimya Ana Bilim 

dalında doktora yapmış, ilaç aktif sülfonamid bileşikleri ile ilgili deneyim sahibi olmak.

1015223

Uzman 1 1

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Kompozit malzeme Teknolojileri anabilimdalında 

tezli yüksek lisans yapmış ve lisans eğitimi sonrasında alanında en az dört yıl deneyim sahibi olmak. Yapı 

malzemesi ve beton labrotauvarı, yapı mekaniği laboratuvarı, zemin mekaniği laboratuvarı cihazlarının 

kullanmında deneyim sahibi olmak 

1015224

Uzman 3 1

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere  Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası sahibi olmak. 

1015265

Uzman 5 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Fizik bölümü lisans mezunu olmak. Korozyon 

ölçümleri Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrofotometre (FT-IR), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), 

cihazlarının kullanımında deneyimli olmak. 

1015276

Uzman

5 1
Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak 

ve alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU

REKTÖRLÜK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 29.12.2016 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 29.12.2016 – 12.01.2017 tarihleri arasıdır.

2- Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. (Örnek: 

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu - Yapı Ressamlığı Programı - Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürülüğü'ne, Rektörlük Uzman 

kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

3- Adayların ön değerlendirmesi 16.01.2017  tarihinde yapılacak olup, sonuçlar 18.01.2017 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

4- Giriş Sınavları da 20.01.2017 tarihinde saat 13:00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 24.01.2017 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden 

duyurulacaktır. 

5- İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, www.personel.duzce.edu.tr adresindeki dilekçenin ekinde;

-lisans mezuniyet belgesi örneği (fotokopi ve E-DEVLET Çıktısı)

-lisans transkript belgesi örneği (fotokopi)

-ilan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi (fotokopi ve E-DEVLET'ten alınan çıktı)

-ilan şartlarında var ise deneyim belgesi

-ALES belgesi (bilgisayar çıktısı)

-KPDS veya ÜDS belgesi (bilgisayar çıktısı)

-özgeçmiş

-varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

-Nüfus Cüzdanı örneği (fotokopi)

ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir. 

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

İLAN NO ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA


