
Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kısmi Zamanlı – (Tutor) Akran Öğrenmesi Programı Kapsamında  

Öğrenci Çalıştırma ile ilgili İlan 

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca kısmi 

zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı yer alacaktır. Tutor 

öğrenciler (rehber öğrenciler) ayda 30 saat görev yapacaklardır. Fakültemiz dersleri 

kapsamında üst sınıflarda yer alan öğrenciler, alt sınıftaki öğrencilere söz konusu program 

kapsamında rehberlik, danışmanlık edeceklerdir. Tutor, rehber öğrencinin görevi,  tutor olarak 

görevlendirildiği dersin öğretim üyesi ile işbirliği halinde teorik dersin küçük gruplar halinde 

tekrar yapılması ve sorulara cevap aranması, dersle ilgili alıştırmalarının yapılması, öğrenme 

stratejilerinin aktarılması, seminerlerde proje hazırlanmasında öğrencilere rehberlik edilmesi, 

uygulama derslerinde öğrencilere ders desteği sağlanması, çalışma gruplarında projelerde 

öğrencilere destek verilmesi ve rehberlik edilmesi şeklindedir. Tutor (akran öğrenme) 

programı, “… teorik dersi tamamlayıcı, destekleyici niteliktedir. Bu çerçevede ilgili alanda 

uygulamaya yönelik beceriler kazanılması ve geliştirilmesi esas alınır. Bu yöntem çerçevesinde 

öğrenciler, aynı zamanda sınavlara da hazırlanma şansı bulmakta ve daha tecrübeli öğrencilerin 

henüz üniversiteye yeni başlamış olan öğrencilere bilgi aktarımına da zemin hazırlamaktadır”. 

“Akran Öğrenmesi uygulaması, sadece derslerin tekrarıyla sınırlı kalmamakta, üniversite 

hayatına yeni başlayan öğrencilere yol gösterecek ya da tavsiyelerde bulunacak birtakım 

etkinlikleri de içerebilmektedir (Tanışma programları, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri, 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin organize edilmesi …)”. 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde  

 1 adet Özel Hukuk ABD  

 1 adet Kamu Hukuku ABD 

 1 adet Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları ABD  

 2 adet İşletme ve Ekonomi ABD 

 3 adet Avrupa ve Uluslararası İlişkiler ABD 

 

öğrenci Tutor(Akran Öğrenmesi) Programına seçilecektir.  

 

Başvuru Tarihleri:  30.09.2022-05.10.2022  saat 16.30’a kadar 

Başvuru Şartları:   

- Başvurduğu anabilim dalında yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak 

- Akademik başarı (bölüm derslerinde başarılı olmak) 

- İyi derecede Almanca dil bilgisine sahip olmak  

- Sosyal sorumluluk sahibi olmak 

 

Özel Şartlar: 

A. Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları ABD 

a. İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (YDS, YÖKDİL en az 65 puan) 

b. Tez aşamasında olmak 

B. Kamu Hukuku ABD 



a. Hukuk lisans aşamasında idare hukuku derslerini asgari BC notu ile geçmiş 

olmak. 

b. Yüksek Lisans ders aşamasında idare hukuku alanındaki derslerden seçmiş 

olmak. 

İstenen Belgeler: 

- Başvuru dilekçesi (imzalı) 

- Motivasyon yazısı  

- Transkript 

 

Kısmi zamanlı-Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı kapsamında çalışmak isteyen adayların, 

ilgili başvuru evrakları ile birlikte aşağıdaki link üzerinden son başvuru tarihine kadar müracaat 

etmeleri gerekmektedir. Başvuruları değerlendirilen adaylar, ilan edilecek tarihte mülakata 

çağrılacaklardır.  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı Tutor Adayı Başvuru Formu  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBWh2hXGPj4e00vlg7Voz5foxPYIyIANhtq5cSLdDh2jwvQ/viewform?usp=sf_link

