T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2018-2019 Öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır. Programlara ilişkin müracaat takvimi, kontenjanlar, başvuru şartları aşağıda
belirtilmiştir.
I.

KONTENJANLAR
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
KONTENJAN
TC
UYRUK
LU

ABD/PROGRAM ADI
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.
Türkçe Eğitimi
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞT.
Yabancılara Türkçe
Öğretimi

25
50

YABANCI
UYRUKLU

BAŞVURU İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN
PROGRAMLAR

-

Fakültelerin lisans programlarından mezun olmak.

-

Eğitim Fakültesi mezunları ile üniversitelerin lisans programlarının dil
ve edebiyat ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU İÇİN ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında
ALES şartı aranmamaktadır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İKİ DERS VE PROJE DÖNEMİ OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜÇ DÖNEMDEN İBARETTİR..


Adayların başvuru ve değerlendirme işlemleri “ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi ” ne göre yapılacaktır.

II.

BAŞVURU AÇIKLAMALARI

BAŞVURULAR ADAYLAR TARAFINDAN ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
Başvuruya ilişkin bilgi girişlerini eksik-hatalı, sahte ya da yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Adayların belge-bilgi onayları başvuru tarihleri içerisinde tarafımızca yapılacağından adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru, tercih, puan ile ilgili değişiklik
yapma imkânı bulunmamaktadır.
ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ 14.01.2019 10:00 - 18.01.2019 17:30 saatleri arasında aktif olacaktır. Başvuru linki 11.01.2019 tarihinde web sayfasında yayınlanacaktır.
TARİH

AÇIKLAMA
BAŞVURULARIN ALINMASI

14-18 Ocak 2019- 17.30

Öğrenci Adaylarının Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına online olarak başvuruların yapılması.
BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI SIRALAMASI

18 Ocak 2019

Geçerli Başvurusu bulunan tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralamalarının mesai saatler sonrasında yayınlanması.
Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilim Mülakat Sınavı Yapılmamaktadır.

ASİL LİSTE KAYITLARININ ALINMASI
21-23 Ocak 2019

24-25 Ocak 2019

Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruda yükledikleri belge ile kayıt evraklarının kontrolü ve kayıt hakkının olması durumunda belgelerin şahsen
teslimi, öğrenim ücretini yatırılması ile öğrenci bilgi sistem kaydı.

YEDEK LİSTE KAYITLARININ ALINMASI
Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruda yükledikleri belge ile kayıt evraklarının kontrolü ve kayıt hakkının olması durumunda belgelerin şahsen
teslimi, öğrenim ücretini yatırılması ile öğrenci bilgi sistem kaydı.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.

1 adet mavi telli dosya

2.

Başvuru belgesi (Online başvuru sistemi başvuru onay çıktısı)

3.

Lisans diploma-mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı veya mezun olduğu okul onaylı sureti, (*)

4.

Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,(*)

5.

Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

6.

Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet askerlik durum belgesi,

7.

3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.

8.

Öğrenci Harcı makbuzu. (**)

9.

İkametgâh formu ya da beyanı

10. Adli Sicil Kaydı veya Beyan Formu
11. Öğrenci Bilgi Formu
GENEL AÇIKLAMALAR:
1.

Belirtilen kontenjanların altında başvuru veya kesin kayıt olmaması halinde, Enstitü Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

2.

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesini ibraz etmek durumundadırlar.

3.

Adayların başvurularda beyan edilen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur, yanlış veya eksik beyan ya da tutarsız bilgi girişinde kesin kayıt hakkı kazanılmış olsa bile başvurusu iptal edilir.

4.

Kayıt için gerekli belgelerin telli dosyaya yukarıda belirtilen sıraya göre takılı olarak teslim edilmesi önemle rica olunur.
(*)Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun
yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri gerekmektedir.
(**) Programın ücreti kredi başına 100 TL dır. İki ders yarıyılında (15+15) 30 kredilik ders alınmakta olup proje dönemi 1 krediden ibarettir. Toplam öğrenim ücreti dönem projesi dahil 3.100 TL dır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.KM KÜTAHYA
Telefon: 0274 265 20 31-4472-4478 / Faks: 0274 265 20 85
Web : http://ebe.dpu.edu.tr E-Posta :ebe@dpu.edu.tr

