2020-2021 Bahar Dönemi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru
Süreci Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Yetişkin)
2020-2021 Bahar Dönemi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olarak sadece yetişkin alt dalı için
açılacaktır. Pandemi süreci nedeniyle bilim sınavı yapılmayacaktır. Tezli programa başvuru yapan adayların ALES
belgelerinin eksik olması durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (ALES puanı olmayan adaylar tezsiz
programa başvuru yapabilirler). Dolayısıyla mülakata çağırılmak için yapılacak olan sıralamada tezli program için ALES
puanının ağırlığı %50; lisans genel not ortalamasının ağırlığı ise %50 olacaktır. Tezsiz programda sıralama lisans genel not
ortalamasına göre yapılacaktır. Belirlenen kontenjanın iki katı kadar kişi mülakata davet edilecektir. Mülakatlar, pandemi
koşulları nedeniyle online olarak yapılacaktır. Bu nedenle online başvuru yaparken belirttiğiniz mail adresinin aktif olarak
kullandığınız mail adresi olması önem arz etmektedir. Online başvuru linki: https://v2.arel.edu.tr/doktora-veyukseklisans-basvuru-formu
Aşağıda sıralanan belgeleri pdf veya jpg formatında pam@arel.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir
(dosyalarınızın toplam boyutunun maksimum 25 MB olmalıdır). Göndereceğiniz belgelerin onaylı/imzalı ve okunabilir
olması gerekmektedir. Belgelerinizi 18-25 Ocak 2021 tarihleri arasında göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen
tarihlerden önce veya sonra gönderilen ve gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Belgelerinizi ileteceğiniz mailde hangi programa başvuru yaptığınızı (klinik psikoloji tezli veya klinik psikoloji tezsiz)
belirtmeniz gerekmektedir.
12345-

Lisans mezuniyet transkripti
ALES sonuç belgesi (ALES geçerlilik süresi 5 Yıldır)
Özgeçmiş
Niyet mektubu
Referans mektubu (isteğe bağlı) (referans veren kişi tarafından pam@arel.edu.tr adresine gönderilebilir)

Belgeler aracılığıyla yapılan değerlendirmenin ardından mülakat aşamasına geçmeye hak kazanan adaylara mail
gönderilecektir. Mülakatlar 2-3 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların
belirleneceği sıralamada ALES puanın ağırlığı %50, GNO’nun ağırlığı %20 ve mülakat puanının ağırlığı %30 olacaktır
(Tezsiz program için GNO %50 ve Mülakat %50).
Psikoloji Doktora Programı
Psikoloji doktora programına başvuru yapmak için Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden lisans
mezunu, Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji programlarından tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir. 202021 Bahar dönemi başvurularında bilim sınavı yapılmayacaktır. Dolayısıyla mülakata çağırılmak için yapılacak olan
sıralamada ALES puanının ağırlığı %50; lisans genel not ortalamasının ağırlığı %25; yüksek lisans genel not
ortalamasının ağırlığı ise %25 olacaktır. Belirlenen kontenjanın iki katı kadar kişi mülakata davet edilecektir. Özel öğrenci
uygulaması sonlandığı için ALES puanı olmayan adayların belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Aşağıda sıralanan belgeleri pdf veya jpg formatında pam@arel.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir
(dosyalarınızın toplam boyutunun maksimum 25 MB olmalıdır). Göndereceğiniz belgelerin onaylı/imzalı ve okunabilir
olması gerekmektedir. Belgelerinizi 18-25 Ocak 2021 tarihleri arasında göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen
tarihlerden önce veya sonra gönderilen ve gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
123456-

Lisans ve yüksek lisans mezuniyet transkripti
ALES sonuç belgesi (ALES geçerlilik süresi 5 Yıldır)
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
Özgeçmiş
Niyet mektubu
Referans mektubu (isteğe bağlı) (referans veren kişi tarafından pam@arel.edu.tr adresine gönderilebilir)

Belgeler aracılığıyla yapılan değerlendirmenin ardından mülakat aşamasına geçmeye hak kazanan adaylara mail
gönderilecektir. Mülakatlar 4 Şubat 2021 tarihinde online olarak yapılacaktır. Sözlü sınavın ağırlığı %30 olacaktır.
Programlar hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz web sitesi: https://pam.arel.edu.tr/
Ücret bilgisi için: https://www.arel.edu.tr//files/website/haber/1594/20202021%20Bahar%20d%C3%B6nemi%20Enstit%C3%BC%20%C3%9Ccretleri.pdf

