
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan 

koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik 

yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet 

fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik 

yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet 

fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri 

gerekmektedir 

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter 

veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, 

bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 
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AKADEMİK 

BİRİM 

ANABİLİM DALI / 

BÖLÜM / PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Sosyal Hizmet 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Psikoloji alanında doktorasını veya Psikiyatri 

alanında uzmanlığını tamamlamış olmak 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İşletme veya Spor Bilimleri alanında 

doktorasını tamamlamış olmak 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Spor Yöneticiliği 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Ortopedi ve Travmatoloji veya Spor 

Hekimliği alanında uzmanlığını tamamlamış 

olmak 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 
Rekreasyon 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

İşletme, İletişim Bilimleri veya Halkla 

İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış 

olmak 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Tıbbı Biyokimya alanında doktorasını 

tamamlamış olmak 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Odyometri 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak 

     

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti 1 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

Ortodonti Anabilim Dalında doktorasını 

tamamlamış olmak 

 


