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Amaç
Madde 1Üsküdar Üniversitesi tarafından öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda aranacak
asgari koşulları belirleyerek, Üniversitenin Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe
Bağlı Birimlerinde öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adayların yetkinliğinin yeterli
düzeyde olmasını ve ilan edilen kadrolara başvurularda nesnelliği sağlamak; adayların kendilerini
hazırlamalarında ve durumlarını değerlendirmelerinde işlerini kolaylaştırmak; bilimsel çalışmaları
teşvik etmek ve öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel rekabet ortamı içerisinde yer almaya
hazır hissetmeleri ile sürekli gelişmeyi destekleyecek ve yetişmekte olan kadrolara yön verecek
doğru ve uygun atama kararlarının alınmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme, atanma ve
yenilemelerde uygulanacak esasları düzenler.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve 28/01/1982 tarihli ve 17588 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen kısaltmalar,
SCI: Science Citation Index
SCI Expanded: Science Citation Index Expanded
AHCI : Arts&Humanities Citation Index
TOEFL/IBT: Test of English as a Foreign Language / İnternet Based Test
TOEFL/CBT: Test of English as a Foreign Language / Computer Based Test
TOEFL/PBT: Test of English as a Foreign Language / Paper Based Test
CPE: Cambridge Proficiency English
CAE :Cambridge Advanced English
PTE Academic: Pearson Test of English
KPDS: Kamu Personeli (Yabancı) Dil Sınavı
ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS: Yabancı Dil Sınavı
YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nı ifade eder.
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Kadro İlanı
Madde 5- Üsküdar Üniversitesinin Fakülte ve Enstitülerinde gereksinim duyulacak Öğretim
Üyeliği Kadrolarının ilanı için;
a) Fakülte/YO/MYO/Enstitülerde Dekan/Müdür, Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde ise ilgili Bölüm
Başkanının yazılı görüşü ile gereksinim duyulan kadro talebi Rektörlüğe iletilir.
b) Uygun görülen kadrolar Rektörlük tarafından ilan edilir.
c) Yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarının yükseltilmeleri ve atanmalarında, ilan
dışında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Başvuru
Madde 6- Kadro ilanı sonrasında, öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adaylar, 2547 sayılı
Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülen bilgi ve belgeler
ile birlikte, “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esaslarında”
belirtilen ölçütler kapsamında ilanda istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen ilgili birime sunar.
Yabancı Dil
Madde 7- Eğitim dili İngilizce olan Fakülte/Bölümlerde ilan edilen akademik kadrolara başvuran
adayların, yabancı dil bilgisi için 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki koşullardan en az bir tanesini yerine
getirmiş olması gerekir.
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin
anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş
olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması
ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) YDS:80, YÖKDİL:80, KPDS: 80, ÜDS: 80, TOEFL IBT: 96, CPE: C, CAE: A, PTE Akademik: 78
sınavların birisinden en az (karşılarında) belirtilen puanı almış olması.
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Jüri Üyeleri
Madde 8- Başvuruda bulunan adayların atanma ve akademik yükseltilmelerinde jüri üyeleri 2547
sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
hükümlerine göre oluşturulur.
Bilimsel Jüri Raporları
Madde 9- Adayların çalışmalarının bilimsel ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Usul ve Esaslarında (EK-1) düzenlenen asgari başvuru koşulları kapsamındaki
değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Başvuran adayların atanma ve akademik
yükseltilmelerinde jüri üyelerinin bilimsel raporları esas alınır. Jüri değerlendirme raporları,
adayın bilimsel yayınlarının, ilgili bilim alanındaki yerinin ve geleceğe yönelik katkılarının ve
mesleki deneyiminin ayrıntılı olarak değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirmede, adayın
özgeçmişi, bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan
ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar,
geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik
çalışma planlarını içeren başvuru dilekçesi dikkate alınır. İlan edilen kadroya birden fazla başvuru
yapılması halinde, jüriden yukarıda bahsedilen kriterler temel alınarak adaylar arasında sıralama
yapması istenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ
BAŞVURU KOŞULLARI
Profesör Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
Madde 10- Profesör kadrolarına yükseltilme ve/veya atanma işlemleri Yükseköğretim Kurulu
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile aşağıda belirtilen
asgari koşullara göre yapılır. Ancak mücbir sebeplerle, Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen
programlar ile yeni açılacak bölüm/programlara yapılacak atamalarda Üsküdar Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları’nda düzenlenen asgari başvuru
koşullarının aranıp - aranmaması Rektör tarafından değerlendirilir.
a) Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile
ilgili bilim alanında çalışmış olmak.
b) Rektörlük Makamınca yapılan ilanda belirtilen diğer özellikleri taşımak.
c) Doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış
olmak. [Yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri (başlıca eser)olarak
belirtilmiş olmalıdır.]
d) 2547 sayılı Kanun’un 27. maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı
ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 18. maddesindeki şartları yerine getirmiş
bulunanların (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı yabancı ülkede aldıkları
tarihten başlar), 2547 sayılı Kanun’un 28. maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de
geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilmiş olmak.
e) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 240 puan almak.
f) Doçentlik unvanı alındıktan sonraki bir tarihte geçekleşen EK-1’de 1.-3., 6A., 6C ve 10.
sıralarda belirtilen faaliyetlerden en az 60 puan almak.
g) EK-1 yer alan 1.-3., 6A. ve 6C. sıradaki yayınlardan doçentlik unvanı alındıktan sonraki bir
tarihte geçekleşen en az 1 (bir) yayında birinci yazar olmak gerekir.
Doçent Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
Madde 11- Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların aşağıdaki asgari
koşulları sağlamaları gerekir. Ancak mücbir sebeplerle, Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen
programlar ile yeni açılacak bölüm/programlara yapılacak atamalarda Üsküdar Üniversitesi
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Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları’nda düzenlenen asgari başvuru
koşullarının aranıp - aranmaması Rektör tarafından değerlendirilir.
Doçent kadrolarına atama işlemleri Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile aşağıda belirtilen asgari koşullara göre yapılır.
a) Doçentlik unvanını almış olmak.
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin Temel
Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak.
c) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 120 puan almak.
d) Uzmanlık-doktora sonrası bir tarihte gerçekleşen EK-1’de 1.-4., 6A., 6C ve 10. sıralarda
belirtilen faaliyetlerden en az 40 puan almak.
e) EK-1’de yer alan 1.-4., 6A. ve 6C. sıradaki yayınlardan en az 1 yayında birinci yazar olmak
gerekir.
Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar
Madde 12- Yardımcı Doçent kadrolarına atama işlemleri Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile aşağıda belirtilen asgari koşullara göre
yapılır. Ancak mücbir sebeplerle, Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlar ile yeni
açılacak bölüm/programlara yapılacak atamalarda Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları’nda düzenlenen asgari başvuru koşullarının aranıp aranmaması Rektör tarafından değerlendirilir.
a) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak.
b) EK-1’de belirtilen faaliyetlerden toplam en az 60 puan almak.
c) EK-1’de 1.-4., 6A., 6C ve 10. sıralarda belirtilen faaliyetlerden en az 20 puan almak.
d) EK-1’de yer alan 1.-4., 6A. ve 6C. sıradaki yayınlardan en az 1 yayında birinci yazar olmak
gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri sağlamış adaylar için; 2547 sayılı kanunun 65. maddesine göre
yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ne uygun işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Yürürlük
Madde 13- Bu usul ve esaslar YÖK Başkanlığının 30.03.2017 tarihli Genel Kurulunda görüşülerek
uygun bulunmuş ve 20.04.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe alınmıştır.
Yürütme
Madde 14- Bu yönergenin uygulanmasını Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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(EK 1 )
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA USUL VE ESASLARI
PUANLAMA TABLOSU
MADDE 1: YAYIN, ESER VE ATIFLAR
1) AHCI, SSCI, SCI-EXP tarafından taranan bilimsel dergilerde yapılan yayınlar:
A) Yayınlanmış tam makale
B) Kısa makale, analiz, kitap incelemesi, editöre not vb.

50 PUAN
15 PUAN

2) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında, Senato tarafından onaylanan diğer uluslararası
alan endekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makaleler

30 PUAN

3) 1.A ve 1.B. maddelerinin kapsamı dışında kalan diğer uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanan makaleler

20 PUAN

4) Diğer hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler

15 PUAN

5) Diğer bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler

5 PUAN

6) Kitaplar ve kitap bölümleri
A) Tanınmış(1) yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları,
bilimsel ve mesleki kitaplar
Uluslararası
Ulusal

100 PUAN
70 PUAN

B) Tanınmış yayınevleri veya üniversiteler tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel
ve mesleki kitaplarda bölüm
Uluslararası
Ulusal

30 PUAN
15 PUAN

C) Diğer yayınevleri tarafından basılmış ders kitapları, bilimsel ve mesleki kitaplar ya
da kitaplarda bölüm
Uluslararası kitap
Ulusal kitap
Uluslararası kitapta bölüm
Ulusal kitapta bölüm
D) Yayınlanmış bilimsel tercüme kitap
E) Kitap Editörlüğü
a. Madde 1.6 A’daki uluslararası kitaplarda editörlük
b. Madde 1.6 A’daki ulusal kitaplarda editörlük

50 PUAN
30 PUAN
10 PUAN
5 PUAN
30 PUAN
50 PUAN
35 PUAN
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7)

Sanat ve tasarım alanlarında üretilen yaratıcı eserler
A) Müze veya tanınmış sanat kurumları kalıcı koleksiyonlarına katılan eser/çalışma
Uluslararası
Ulusal
B) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. yerlerde yapılan kişisel sergi ve
sanat/tasarım etkinlikleri
Uluslararası etkinlik
Ulusal etkinlik
C) Seçici kurullu/küratörlü sergi ve etkinliklere (bienal, festival, vb.) kabul edilen
çalışmalar
Uluslararası
Ulusal
D) Tanınmış galeri, tiyatro, sanat kurumu vb. yerlerde yapılan sergi ve sanat/tasarım
Etkinliklerinde yer alan çalışmalar

50 PUAN
30 PUAN

Uluslararası
Ulusal
Diğer kişisel sergi ve sanat/tasarım etkinlikleri ve bu etkinliklerinde yer alan
çalışmalar
Uluslararası etkinlik
Ulusal etkinlik
Etkinlikte eser/çalışma

20 PUAN
15 PUAN

E)

8)

100 PUAN
70 PUAN

Dergi Editörlüğü/Yayın Kurulu Üyeliği (En az 3 yıl süreyle yapılan)
A) AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu
üyeliği
B) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer UA alan
indekslerinde taranan dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği
C) Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği
D) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde editörlük/yayın kurulu üyeliği
E) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde özel sayı editörlüğü
F) AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamı dışında Senato tarafından onaylanan diğer
uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde özel sayı editörlüğü
G) Diğer uluslararası hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü
H) Diğer ulusal hakemli bilimsel dergilerde özel sayı editörlüğü

Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmış tam metin (en çok 100 puan)
Uluslararası
Ulusal
10) Madde 1.A ve 1.B’de belirtilen dergilerde yayınlanan makalelerde başka yazarlar
tarafından yapılan her bir atıf (En çok 10 adet)

30 PUAN
20 PUAN

30 PUAN
20 PUAN
10 PUAN

75/30 PUAN
30/15 PUAN
20/10 PUAN
15/5 PUAN
50 PUAN
25 PUAN
15 PUAN
10 PUAN

9)

GSF için yaratıcı eser, ürün, etkinlik ve performans hakkında Madde 1.A, 1.B ve 1.C’de
belirtilen dergilerde başka yazarlar tarafından yayımlanan yazı veya röportaj

10 PUAN
5 PUAN
2 PUAN
10 PUAN
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MADDE 2: EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ, MESLEKİ ETKİNLİKLER VE
PROJE ÇALIŞMALARI
1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (Son yılda her bir ders için - En çok 10 adet)
2) Tez Danışmanlıkları
A)
Sonuçlanmış Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet)
B)
Sonuçlanmış Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet)
C)
Devam eden Doktora tez danışmanlığı (En çok 5 adet)
D)
Devam eden Yüksek Lisans tez danışmanlığı (En çok 5 adet)
3) Projeler
A.
Proje Yöneticiliği
1.
Uluslararası
a. Proje onayı ve ilk yıl için
b. Takip eden yıllar için
2.
Ulusal
a. Proje onayı ve ilk yıl için
b. Takip eden yıllar için
B.
Proje Araştırıcısı
1.
Uluslararası
a. Proje onayı ve ilk yıl için
b. Takip eden yıllar için
2.
Ulusal
a. Proje onayı ve ilk yıl için
b. Takip eden yıllar için
4) Patentler
Uluslararası
Ulusal
5) Bilim, Sanat, Tasarım Burs ve Ödülleri (Seçici Kurul, Jüri veya Küratör değerlendirmesi
olmalı)
A)
Uluslararası Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkânı
B)
Ulusal Burs/Doktora Sonrası Araştırma imkânı
C)
Uluslararası kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence)
D)
Ulusal kurumlar tarafından davetli sanatçı (artist in residence)
E)
Uluslararası bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül
F)
Ulusal bilim, sanat, tasarım, performans ve mimarlık yarışmalarında ödül
6) Bilimsel kongre, konferans, sempozyum, sergi vb. düzenleme kurulu başkanlığı /
küratörlük
Uluslararası
Ulusal
7) Hakemlikler (Her biri için en çok 5’er adet)
A)
AHCI, SSCI, SCI-EXP kapsamında taranan dergilerde
B)
AHCI, SSCI veya SCI-EXP kapsamı dışında olup, Senato tarafından onaylanan
diğer uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde
C)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde
D)
Diğer ulusal hakemli dergilerde

5 PUAN
10 PUAN
5 PUAN
4 PUAN
2 PUAN

50 PUAN
20 PUAN
25 PUAN
10 PUAN

20 PUAN
10 PUAN
10 PUAN
5 PUAN
100 PUAN
50 PUAN

50 PUAN
25 PUAN
35 PUAN
10 PUAN
50 PUAN
25 PUAN

50 PUAN
30 PUAN
15 PUAN
8 PUAN
5 PUAN
2 PUAN

8

KATSAYI
TEK YAZAR / KATILIMCI
İKİ VE DAHA FAZLA
YAZAR / KATILIMCI

1.YAZAR /
KATILIMCI

2. YAZAR /
KATILIMCI

3. YAZAR /
KATILIMCI

1

--

--

0.8

0.6

0.4

4. ve ÜSTÜ YAZAR /
KATILIMCI

0.2

(1) Hangi yayınevi, galeri, tiyatro, sanat kurumu vb.’nin “tanınmış” kategorisinde değerlendirileceğine Üniversite
Yönetim Kurulu karar verir.
(2) Sanat ve Tasarım alanlarında üretilen eserler, birden fazla kopyaları üretilmiş ve farklı yerlerde sergilenmiş
olsa da, sadece 1 (bir) kez değerlendirmeye tabi olurlar.
(3) Çok sayıda paralel oturumun olduğu 3 ve daha fazla gün devam eden bilimsel etkinlikler “Kongre” olarak
kabul edilir. 3’ten fazla oturumun olduğu ve 1 günden fazla devam eden bilimsel etkinlikler “Sempozyum”
olarak kabul edilir.
(4) Muhabir Yazar (Corresponding Author)

A Ç I K L A M A L A R / T A N I M L A R (EK: 1 için)
A-Makale
İlgili kategorideki dergilerde yayınlanmış tam metinli çalışmalardır.
Kısa Bildiri (Short Communication), Teknik Not (Technical Note), Tartışma (Discussion), Editöre Mektup ile araştırma konu ve
sonuçlarının ön duyurusu niteliğindeki yayınlar “makale” olarak kabul edilmez.
B- Atıflar
Yazarın kendi eserine yaptığı atıflar göz önüne alınmaz. Aday almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri başvurusuna
eklemelidir.
C- Kitap Yazarlığı
Yabancı Dilde
Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal
kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü
Türkçe (Ders notu hariç)
ISBN numarasına sahip telif ve çeviri kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzerine yazılan bölümler veya bu tür kitapların editörlüğü
D- Hakemlik
Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin hakemlik görevi. Hakemlik görevi
için yapılmış olan talep yazısı ile bu yazı doğrultusunda hazırlanan değerlendirmenin yapıldığına dair belgelerin kopyası
eklenmelidir.
E- Bilimsel/Sanatsal Toplantılarda Sunulan ve Özü Basılmış Bildiriler
E-1 Uluslararası Bildiriler
Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (Proceedings) kitabında yayınlanmış
tam metinde uluslararası bildiriler.
Hakemli uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin, bildiriler (proceedings) kitabında yayınlanmış özetleri (abstractlar)
E-2. Ulusal Bildiriler
Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayınlanmış tam metinde ulusal
bildiriler.
F-Yurtiçinde Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hakem heyeti bulunan, sürekli ve periyodik olarak yayınlanan ulusal dergilerdeki makaleler,
G-Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Öğretim elemanlarının görevli olarak yurtdışında bulunduğu kurumda (Örneğin; Erasmus Öğretim Üyesi Programı kapsamında
vb.) verdiği dersler için dersi verdiğine dair ilgili kurumdan belge getirmesi istenir.
H-Araştırma Projelerinde Yürütücü Olmak
Üsküdar Üniversitesi ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlar tarafından projelendirilen, bütçelendirilen, desteklenen ve Üniversite
mali sistemine dahil edilen akademik etkinlikler (Araştırma, Ar-Ge, Eğitim v.b.) bu kapsamda değerlendirilir.
Ana destekleyicisi uluslararası kuruluşlar olan projeler “uluslararası” kabul edilir. Ana destekleyicisi ulusal kuruluşlar olan projeler
“ulusal” kabul edilir.
Sadece Üsküdar Üniversitesinin desteklediği projelerin puanı ulusal projenin %50’si olarak değerlendirilir.
Patentler
Uygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde kabul
edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir.
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