SOSYAL PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BİLİM SINAVI, MÜLAKAT ve DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

BİLİM SINAVI:
•
•

•

•

2020-2021 akademik yılı Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı, 23 Eylül 2020 Çarşamba saat
09.30’da Zoom çevrimiçi iletişim platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Daha önce yüz yüze yapılması planlanan ve bu şekilde ilan edilen bilim sınavı, başvuru sayısının çok olması ve
COVID19 pandemisindeki gelişmeler nedeniyle çevrimiçi olarak uygulanacaktır. Adayların sınava ulaşabilmeleri için
e-posta ile ulaştırılan bağlantıya (linke) bilgisayar üzerinden bağlanmaları gerekmektedir. Çevrimiçi sürecin
kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi için gerekli önlemlerin alınması sorumluluğu adaylara aittir.
Adayların sınav başlamadan en geç 10 dakika önce yine e-posta yolu ile iletilen Zoom bağlantısı aracılığı ile bilim
sınavı çevrimiçi görüşmesine görüntülü katılması gerekmektedir. Bu sebeple adayların bilim sınavı tarih ve saati
öncesinde Zoom çevrimiçi görüşme platformlarını sınava girecekleri aygıta yüklemeleri ve hesap oluşturmaları
gerekmektedir.
Bilim sınavı, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşmaktadır ve dili İngilizcedir. Soruların 15 tanesi sosyal psikolojiye, kalan
25 soru ise psikolojinin diğer alt alanlarına ait sorulardan oluşmaktadır. Sadece doğru yanıtlar dikkate alınacaktır.
Yanlış yanıtların alınacak puana olumsuz bir etkisi yoktur.

MÜLAKAT:
•

•
•

•

2020-2021 akademik yılı Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mülakatları için tarih aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
o 23 Eylül 2020 Çarşamba 13.30-17.30
Mülakatlar, Zoom çevrimiçi iletişim platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Mülakata girecek adayların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.
o Adayın bilim sınavındaki 40 sorudan en az 20’sine doğru yanıt vermiş olması gerekmektedir. 20’nin altında
doğru yanıt sayısı bulunan adaylar mülakata çağırılmazlar.
o Bilim sınavında doğru yanıt sayısı 20 ve üzerinde olan adayların ALES puanlarının %40’ı, lisans genel not
ortalamalarının %30’u ve bilim sınavındaki doğru yanıt sayısının %30’u toplanarak bir değerlendirme
puanı elde edilecektir. Adayların değerlendirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak
oluşan listeden ilk 24 aday (program kontenjanının iki katı) mülakata davet edilecektir.
Mülakata alınacak adayların listesi 23 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar
http://psk.baskent.edu.tr/program/graduate/social.html adresinde ilan edilecektir. Mülakatların gerçekleşeceği
Zoom kanalının bağlantısı e-posta yolu ile adaylara ulaştırılacaktır. Adayların, mülakata alınacakları ilan edilen
tarih ve saatte, gönderilen Zoom bağlantısı yoluyla görüşmeye bağlanmaları ve platformun bekleme odasında
mülakata alınana kadar beklemeleri gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME:
•

Mülakat listelerinde yer alan ve planlanan mülakat tarih ve saatinde mülakata alınan adayların ALES puanlarının
%50’si, lisans genel not ortalamalarının %20’si ve mülakat puanlarının %30’u dikkate alınarak ağırlıklı ortalama
puanları oluşturulacaktır. Oluşan sıralamada en yüksek puana sahip ilk on iki aday, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek
Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Programa kayıt hakkı kazan öğrencileri listesi 25 Eylül 2020 saat
17.00’de http://sbe.baskent.edu.tr/kw/index.php adresinden duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Değerlendirmelerde kullanılacak olan tüm puanlar yüzlük sisteme göre hesaplanarak kullanılacaktır.

