FİNANS ENSTİTÜSÜ
2021- 2022 BAHAR YARIYILI (ONLINE) MÜLAKAT TARİH VE SAATLERİ
FİNANS ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS
BÖLÜM

TARİH/SAAT

Uluslararası Finans (İngilizce)

26.01.2022 /13:00-14:00

Sermaye Piyasası

26.01.2022 /14:00-16:00

Finansal Hizmetler Pazarlaması

26.01.2022 /13:00-14:00

Bankacılık

26.01.2022 /10:00-11:00

Uluslararası Bankacılık ve Finans

26.01.2022 /10:00-11:00

BÖLÜM

TARİH/SAAT

Finansal Ekonomi

26.01.2022 /11:00-12:00

Bankacılık

26.01.2022 /11:00-12:00

SANAL SINIF LİNKİ

İlgili sanal sınıf linki tarafınıza mail yoluyla iletilecektir.

FİNANS ENSTİTÜSÜ DOKTORA
SANAL SINIF LİNKİ

İlgili sanal sınıf linki tarafınıza mail yoluyla iletilecektir.

** Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programında mülakat yapılmayacaktır.**
Online mülakat esnasında aşağıda belirtilen evraklarınızın yanınızda bulunması gerekmektedir. Mülakat esnasında yaşayacağınız problemlerle ilgili Enstitü Araştırma Görevlisi Sevgi EREN'le
iletişime geçebilirsiniz.(seren@ticaret.edu.tr)

1. ALES veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi
2. Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar belge/diploma yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesini ibraz etmeleri
gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına kayıt için lisans, doktora programlarına kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet belgesinin/diplomasının ibrazı zorunlu olup,
Belgenin/diplomanın başvuru/kayıt yapılan programın dilinde veya Türkçe olması gerekmektedir.)
3. Transkript Belgesi (Yüksek lisans programlarına kabul için lisans mezuniyeti zorunlu olup, başvuru sırasında mezun olmayan adaylar için 7 dönemlik transkriptlerinin ibrazı zorunludur.
Yüksek lisans programlarına başvuru/kayıt için lisans, doktora programlarına başvuruları/kayıt için hem lisans hem de yüksek lisans transkript belgesinin ibrazı zorunludur. Dikey geçiş ile
lisansını tamamlayan adaylar hem ön lisans hem de lisans transkriptini ibraz etmeleri gerekmektedir. Transkript(ler)in başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe olması ve
üzerinde 4’lük veya 100’lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
4. YDS veya Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavın Sonuç Belgesi

(Kurum İçi) Mülakat Sonrası Kesin Kayda Hak Kazanan Öğrenciler,Üniversitemizden öğrenim gördüğü programda ilişiği kesilen veya kendi isteği ile kaydını sildiren aday öğrencilerin tekrar
kayıt olmak istediği programdaki derslerinin intibakının yapılabilmesi için daha önceki kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı dersleri ibraz eden transkriptinin ve Finans Enstitüsü
Müdürlüğü'ne hitaben hazırlanan dilekçenin Finans Enstitüsü C Blok C-303 numaralı İdari Ofis personeline teslim edilmesi gerekmektedir.

