
1014576 Dış Ticaret Pr. Öğr.Gör. 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. 

1014578 Öğr.Gör. 5 1
İşletme lisans mezunu olmak ve işletme veya halkla ilişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Yüksek Lisans eğitiminden sonra alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 

1014579 Öğr.Gör. 6 2
İşletme lisans mezunu olmak ve işletme veya halkla ilişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Yüksek Lisans eğitiminden sonra alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 

1014581 Makine Pr. Öğr.Gör. 6 1
Makine mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Yüksek lisans eğitiminden sonra alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

1014583 Elektirk Pr. Öğr.Gör. 4 1
Elektrik-elektronik mühendsiliği lisans mezunu olmak, elektrik-elektronik mühendsiliği bölümünde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak ve lisans eğitiminden sonra alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 

1014586 Fen Bilgisi Eğitimi AD Arş.Gör. 6 1
Biyoloji eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi Lisans mezunu olmak ve Biyoloji eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

1014587 Çerkez Dili ve Edebiyatı AD Arş.Gör. 4 1 Çerkez dili ve edebiyatı anabilimdalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

1014590 Yakınçağ Tarihi AD Arş.Gör. 6 1
Tarih bölümü lisans mezunu olmak, Yakınçağ Tarihi veya Genel Türk tarihi anabilimdalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

1014592 Uluslararası İlişkiler Böl. Arş.Gör. 5 1
"Uluslararası İlişkiler" veya "Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler" lisans mezunu olmak ve "Uluslararası 

İlişkiler" alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

1014596 Çevre Koruma ve Kontrol Pr. Öğr.Gör. 5 1 Çevre mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

1013255 Biyomedikal Mühendisliği Böl. Arş.Gör. 4 1
Biyomedikal mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, biyomedikal mühendisliği alanında 

doktora yapıyor olmak.

1014623
Uzm. 5 1

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Ziraat Fakültesi toprak bilimi ve bitki 

besleme lisans mezunu olup, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapmış veya lisans eğitiminden sonra alanında en az 2 yıl deneyimli olmak

1014619
Uzm. 2 1

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere Biyoteknoloji alanında doktora yapmış 

olmak. Konfokal floresan mikroskop, akım sitometresi, HPCL, LC/MS ve MALDI-TOF MS/MS 

cihazlarının kullanımında tecrübeye sahip olmak. 

1014651 Hemşirelik Böl. Öğr.Gör. 5 1
Hemşirelik bölümü mezunu olmak ve hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Yüksek lisans eğitiminden sonra alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

REKTÖRLÜK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 27.12.2016 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 27.12.2016 – 10.01.2017 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: Akçakoca Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret Programı - Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Akçakoca Meslek 

Yüksekokulu Müdürülüğü'ne teslim edeceklerdir.)

3- Adayların ön değerlendirmesi 11.01.2017  tarihinde yapılacak olup, sonuçlar 13.01.2017 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

4- Giriş Sınavları da16.01.2017 tarihinde saat 13:00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 18.01.2017 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)

-lisans transkript belgesi örneği (fotokopi)

-ilan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi (fotokopi)

-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

AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU

CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Pr.

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM FAKÜLTESİ


