KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞ İLANI
2018-2019 eğitim-öğretim yılında (31.05.2019 tarihine kadar) Üniversitemizin aşağıdaki birimlerinde Kısmi Zamanlı
Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıda belirtilen tarihe kadar Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru
Formu’ nu (Form 2) doldurarak çalışmak istedikleri birim sekreterliklerine başvurabilirler.
*Gerekli formlar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında mevcuttur.

Bir Saatlik Çalışma Karşılığında Ödenecek Brüt Ücret: 9,02.-TL
Haftalık Çalışma Saati: Azami 15 saat
Son Başvuru Tarihi:10.10.2018 Çarşamba

BİRİM

1

2

3

Mühendislik
Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

4

Hukuk Fakültesi

5

Yabancı Diller
Yüksekokulu

6

Basın ve Halkla
İlişkiler

7

Uluslararası
İlişkiler

8

BAP Birimi

9

Kütüphane ve
Dokümantasyon

İŞİN NİTELİĞİ

ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİDE
ARANACAK
ŞARTLAR

Öğrencilere teknik destek vermek ve
laboratuvarların düzeninden sorumlu olmak

INF 101 dersinden başarıyla geçmiş olmak. C/C++/Java
programlama bilgisine sahip olmak

3D yazıcıların bakımından ve düzenli
çalışmasından sorumlu olmak

Teknik Çizim I ve Üretim Teknolojisi dersinden başarıyla
geçmiş olmak

Mekatronik Laboratuvarının düzeninden
sorumlu olmak

Mekatronik Sistemler veya Endüstri Mühendisliği Bölümü 5.
yada 7. dönem öğrencisi olmak

Elektronik Laboratuvarının düzeninden
sorumlu olmak

Mekatronik Sistemler veya Endüstri Mühendisliği Bölümü 5.
yada 7. dönem öğrencisi olmak

Dersliklerde kullanılan teknik ekipmanın
takibini yapmak
Kimya uygulamalarında ve Laboratuvar
çalışmalarında görev almak üzere soru ve
deneylerin çözümü
Matematik Soru Çözümü

Word ve exell bilgisine sahip olmak

İktisat Bölümünde; öğretim elemanlarına
akademik çalışmalarında ve derslerinde
destek olmak (ders sunumu hazırlanmasına
ve literatür taramaya yardım etmek), hazırlık
öğrencilerinin oryantasyonunda yardımcı
olmak.
İşletme Bölümünde; çift diploma
çalışmalarında bölüm başkanlığına destek,
öğretim elemanlarına akademik
çalışmalarında ve derslerinde destek olmak (
Ör. ders sunumu hazırlanmasına ve literatür
taramaya yardım etmek),
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde;
öğretim elemanlarına destek olmak
Dekanlık idari işlerine destek olmak

Bilgisayar ve Ofis Programlarını kullanabilmek

Öğretim üyelerinin idari işlerini takip etme,
dijital veri hazırlama ve büro işlerine destek

Bilgisayar ve Ofis Programlarını kullanabilmek

Bilgisayar laboratuvarı ve sınıflarda teknik
ve takip işi
Fuar, konferans, seminer vb. etkinliklerde
hazırlıkların tamamlanması, sosyal medya
hesaplarının güncellenmesi, fotoğraf ve
video çekimi

Teknik konularda bilgi sahibi olması

Ofis İşlerine destek

Almanca ve/veya İngilizce, Ofis Programları

Büro hizmetleri

Ofis programlarını bilmesi

Koleksiyon düzenlemesi, ödünç yayın
hizmetleri, banko görevleri, RFID etiket,
sınıflama ve barkod etiketi ve kaşeleme
işlemleri ile okuyucu hizmetlerinde mesai
saatleri sonrası kütüphanenin açık olduğu
saatlerde okuyucu hizmetleri

Bilgisayar okuryazarlığı

Kimya 2 derslerinden geçmiş olmalı
Matematik dersinden başarılı olmalı

Bilgisayar ve Ofis Programlarını kullanabilmek

Öğrenci not ortalamasının 2,50'den yüksek olması
Bilgisayar ve Ofis Programlarını kullanabilmek

Sosyal medya ve dijital teknolojilere hakim, tüm dijital
mecralarda (Facebook, Twitter, Youtube, İnstagram, Forum,
Blog vb)iletişim stratejilerine uygun olarak güncel içerik
paylaşımlarına katkı sağlayabilecek, mevcut sayfaları canlı
tutup, şikayet ve soruları cevaplandıracak, sosyal medyada
takipçi sayısını artıracak çözümler üretecek, okulun tanıtım
etkinliklerinde görev alacak ekip üyesi

10

Sağlık Kültür ve
Spor Daire
Başkanlığı

Tiyatro çalışmaları yaptırma, sahneleme ve
organize etme

Tiyatro Eğitim veya Tiyatro Kursuna katıldığının gösterir
resmi kurumlardan alınmış sertifika sahibi olmak

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel şartlar
(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına
haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında
kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı
öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle
sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli
öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası
almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.
Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz ve istenilen evraklar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web
sayfasında duyurulacaktır.

