SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde aşağıda belirtilen
Anabilim Dalına öğrenci alınacaktır.
Anabilim Dalı
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
* Tüm lisans mezunları müracaat edebilir.

Program Adı

Kontenjan

Sağlık Yönetimi

60

(*) İlgili Anabilim Dalları tarafından istenen koşullar
BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI :
1-Müracaatlar; internet üzerinden online olarak http://ensbis.selcuk.edu.tr/OnBasvuru
adresinden 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, şahsen veya posta ile
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2-Online başvuru sistemine kayıt olurken mezuniyet bilgileri YÖKSİS sisteminden otomatik
olarak alınacak olup, mezuniyet bilgileri eksik veya hatalı olduğu görülmesi halinde, adaylar
mezun oldukları Yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
3-Müracaat sırasında sisteme 250x300 piksel boyutlu son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık
fotoğrafın yüklenmesi zorunludur. Uygun vesikalık fotoğraf olmaması halinde müracaatlar
iptal edilecektir.

Değerlendirme:
1-Başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralaması yapılır.
2-Dörtlük sistemdeki notlar Yüzlük sisteme dönüşümü Yükseköğretim

Kurulunun
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302ab26-91af35f45f43 adresinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yapılacaktır. Üniversiteler
tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:
1-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimler_ens/tr
Enstitüsü adresinde 21 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir.
2-Kazanan adaylar kesin kayıtları 04 Şubat – 08 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık
Bilimleri Enstitüsüne şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapabilirler.
Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:
1-İnternetten yapılan ön başvuruya ait çıktı belgesi(Ön başvurudan sonra alınacaktır.)
2-Kesin kayıt formu (Aşağıdaki linkten temin edilecek.)
http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimler_ens/birim/web/sayfa/ayrinti/3720/tr
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin resmi onaylı fotokopisi
4-Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (Transkript) Resmi
onaylı fotokopisi
5-Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.
6-Vakıfbank’a 1.800 TL T.C. Kimlik Numarasına (dönem başlarında 3 eşit taksitte toplam
5.400 TL olarak ödenir.) eğitim-öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu
7-Türkiye Cumhuriyet Kimlik kartı fotokopisi
8-5 Adet Vesikalık Fotoğraf
9-Erkek öğrencilerden; Askerlik Durum Belgesi(güncel olmak şartıyla E-Devlet sistemi
üzerinden alınabilir).

NOT:
1-İlanda belirtilen tarihler dışında müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2-En az 30 öğrencinin kesin kayıt olması gerekmektedir. 30’dan az öğrenci kesin kaydı
bulunan programların açılıp açılmayacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
3-Birden fazla Anabilim Dalına başvuru yapılamayacaktır.
4-Başvuru yaptıktan sonra başvurusunu iptal eden aday tekrar aynı Anabilim Dalına başvuru
yapamayacaktır.
5-Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları harç ücretler
geri ödenmeyecektir.
Enstitü İletişim Adres ve Telefonları:
Rektörlük Binası 7.Kat / Alaeddin Keykubat Kampüsü – 42003 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332-241 05 50 Faks: 0332-241 05 51

