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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

 

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 

ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent 

(Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır. 

 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma 

faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı 

kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile ilanın yayım 

tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma 

faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı 

kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile ilanın yayım 

tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

 

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre 

ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım tarihinden 

itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur. 

 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof.  Doç.  Yard. Doç. 
Aranan 

Nitelikler 

Mühendislik Fakültesi 

Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler 
 
- 

 

 
- 

 

1 (a), (b) 

Elektrik – Elektronik 

Mühendisliği 
Elektronik -  - 1 (a), (c) 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Yeniçağ Tarihi 

- 1 - (a), (d) 

- - 1 (a), (e) 

Psikoloji Gelişim Psikolojisi 1 - - (a), (f) 

Eğitim Fakültesi 

Matematik  

ve  

Fen Bilimleri Eğitimi 

Matematik Eğitimi - 1 - 

 

(a), (g) 

 

Aranan Nitelikler:  

 

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri 

gerekmektedir. 

 

(b) Adayların deneysel ve hesaplamalı elektrokimya ve enerji depolama sistemleri üzerinde uzmanlaşmış olması 

gerekmektedir. 

  

(c) Adayların giyilebilir / vücuda yerleştirilebilir anten tasarımı, hüzmeleme ve çokluanten teknikleri, kablosuz güç 

iletimi konularında uzmanlığının olması gerekmektedir. 

 

(d) Adayların Osmanlı ve İslam dünyasında tasavvuf ve din tarihi, ve Osmanlı toplum, düşünce ve kültür tarihi üzerine 

araştırma ve yayınlar yapmış olması gerekmektedir. 

 

(e) Adayların Osmanlı dünyası ve Avrupa arasında kültür ve sanat alanında etkileşim ve alışverişler konularında 

araştırma ve yayınları bulunması gerekmektedir. 

 



 

 

(f) Adayların gelişim psikolojisinde uzmanlığı olması, çocuklarda sosyoduygusal gelişim ve önleyici müdahale 

konularında araştırma ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.  

 

(g) Adayların matematiksel kavramların öğrenilmesi ve etkin matematik öğretiminin öğretmen adayları tarafından 

kavramsallaştırılması konularında araştırmaları ve uluslararası endekslerde yayınlarının olması gerekmektedir. 


