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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
2017-2018 GÜZ YARIYILI ONLİNE ÖN KAYITLARI
DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI (Dikkatle okuyunuz)

Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin esaslar:
puanlarına ilişkin esaslar:

ALES

•

Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi
alan adayların ALES’ten sayısal puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES
standart puanına sahip olmaları gereklidir. ALES dışında uluslararası geçerliliği olan GMAT
sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610
puan almış olmak gereklidir.

•

Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan
türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gereklidir.

Yabancı Dil Sınav puanlarına ilişkin esaslar:

•

Doktora programına başvuran adayların
anadilleri dışında yabancı dil sınavından
(YÖKDİLYDS) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gereklidir.

•

6/2/2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran mezun
adaylar doktora programlarına başvurabilir.

•
•

Adaylar programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler.
Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun
görülecek en fazla 2 adet dersi bilimsel hazırlık dersi olarak alabilirler.

DOKTORA PROGRAMLARI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
•

Bilgisayar Mühendisliği

MİMARLIK ANABİLİM DALI
• Mimarlık

•
•
•

Kayıt Evrakları için tıklayınız
Öğrenim Ücretleri için tıklayınız
Ön Kayıt İçin tıklayınız

Mülakat tarihleri için aşağıdaki sayfayı inceleyiniz.
2017-2018 GÜZ YARIYILI MÜLAKAT TARİHLERİ
ÖNEMLİ: Listede ilan edilmeyen programlarda adaylara mülakat yapılmayacaktır. Başvuru bilgilerine
göre değerlendirilip en kısa zamanda kabul durumu bildirilecektir.
PROGRAM ADI

MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI

TARİH, SAAT VE YERİ
(Mülakata gelirken başvuru
belgelerinizin fotokopilerini yanınızda
getirmeyi unutmayınız. Referans
mektubu dileyen adaylar yanında
getirebilirler) Tarih: 08.06.2017
Saat: 10.00
Yer : Mimarlık Fakültesi Toplantı
Odası

Önemli Notlar:
o Başvurunuz en kısa sürede değerlendirilip olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapılacaktır. Adaylar
mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
o Sorunsuz kayıt için Mozilla Firefox programını kullanmanızı öneririz.
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