Detaylı bilgi için:
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsünde belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsüne
ulaşmış olmalıdır. Başvuru bitiş tarihten sonra elimize ulaşan başvuruların değerlendirilmesi
mümkün olmayacaktır. Başvuruların online olarak yapılan kısmı da olmakla beraber,
başvurunun tamamlanabilmesi için evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.
Başvurular postayla, kuryeyle, veya elden yapılabilir. Yapılacak başvurularda belgelerin
zamanında ulaşması göndericinin sorumluluğundadır, ileti sırasında oluşabilecek
gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

İngilizce yeterlilik için gerekli puan nedir?
İngilizce yeterlilik için adayın TOEFL veya ODTÜ İYS sınavlarından birine girmiş olması
gereklidir.
KPDS, ÜDS ve YDS puanları kabul edilmemektedir.
TOEFL’dan 79 (IBT), ODTÜ İYS’den 64.5 yeterli minimum skorlardır.

ALES veya GMAT’ten asgari kaç puan almış olmamız gerekiyor?
Başvuru için ALES 55, GMAT 450 asgari puanlardır.
Başvuran adayların değerlendirilmesinde bu puanlar da kullanılacağı için asgari puanlar kabul
için yeterli olmayabilir.

Başvuru için gereken asgari lisans not ortalaması var mı?
Başvurunun değerlendirilmesinde istenen minimum lisans ortalaması Sosyal Bilimler Enstitüsü
sayfasında belirtilen ortalamalardır. Ancak lisans diplomasının onaylı fotokopisi veya transkript
lisans derecesini belgelemek için adaylar tarafından sunulmalıdır.

Başvuruda başka belgeler gerekir mi?
Yukarıda belirtilenlerin yanında başvuru formu, bir adet niyet mektubu (başvuru sahibi
tarafından yazılacak, İngilizce), ve üç adet referans mektubu (akademik veya profesyonel).

Dersler hangi dilde olacak?
Programın dili İngilizcedir. Tüm dersler İngilizce verilecek, ödev ve sınavlar İngilizce
hazırlanacaktır.

Programın ücreti ne kadar?
Programın toplam maliyetinin 2016 girişliler için 27,000 TL civarında olması beklenmektedir.
Üniversite yönetim kurulu her yıl kredi başına bir ücret tespit etmektedir. Ödemeler her
dönemin başlangıcında o dönem alınacak derslerin kredileri için yapılacaktır. Programın
toplam maliyetinin tek ödemede yapılması söz konusu değildir.

İş tecrübesi gerekli mi?
Adayların iş tecrübesine sahip olmaları gerekir. Minimum üç yıllık tam zamanlı iş tecrübesi
istenmektedir.
Stajlar bu süreye sayılmaz. Lisans mezuniyet tarihinden 3 yıl geçmeden yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

Mülakat yapılacak mı?
Evet. Başvurulardan sonra yapılacak olan mülakatlar başvurunun değerlendirilmesinde önemli
rol oynayacaklardır. Mülakata katılabilmek için başvuru sahiplerinin o tarihte iş yerlerindeki
programlarını önceden ayarlamaları beklenmektedir. Mülakat tarihi belirlendiğinde bölüm
web sayfasından duyurulacaktır.

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılacak?
Dersler Pazartesi ve Çarşamba günleri 18:30 – 21:30, Cumartesi günleri ise 9:30-13:30
saatlerinde yapılacaktır. Gerektiği durumlarda bu gün ve saatlerde değişiklik yapılabilir. Kesin
program kayıtlar esnasında çizelge halinde sunulacaktır.

