Yıldız Teknik Üniversitesi ve
Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2244 Sanayi Doktora Programı Araştırmacı İlanı
TÜBİTAK 22441 Sanayi Doktora Program kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) doktora öğrenimi görecek
ve tez çalışmaları sonrasında Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’de istihdam edilecek 3 (üç) araştırmacıyı, birlikte
çalışmaya davet ediyoruz.
Bu program kapsamında aşağıdaki araştırma konularına yönelik tez çalışmaları, YTÜ öğretim üyelerinin akademik
danışmanlığı ve Akım Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin deneyimli personellerinin sanayi danışmanlığında
gerçekleştirilecektir.
•
•

Elektrik Motorları,
Elektrik Motor Sürücü ve Kontrol Sistemleri

İlgili Bölümler: Elektrik Elektronik Fakültesi mezunu olup, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Haberleşme
Mühendisliği Bölümü, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden birisinde doktora eğitiminin en fazla ilk yılını
tamamlamış ya da Mart 2021 dönemine kadar doktoraya kaydını yapabiliyor olan öğrenciler başvurabilir.
Burs Miktarı: 4500 TL / ay
YTÜ Ek Olanakları
• Laboratuvar altyapısının kullanımı
AKIM METAL Ek Olanakları
• Firma tesislerinde kurulu bilgisayar yazılımı, donanımı, kütüphane altyapısının kullanımı, lisans alımı desteği
• Firma eğitim ve seminerlerden ücretsiz yararlanma
• Doktora tez konusuyla ilgili patent, faydalı model ve benzeri fikri haklar için başvuru yapılması
• 4 yıllık doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde sürdürürken firmamız bünyesinde
Ar&Ge departmanı çalışmalarında belirlenen proje kapsamında araştırma çalışmaları yürütmek
• Laptop, çalışanlara sunulan gıda ve deterjan yardımından faydalanma imkanı, eğitim döneminde bursiyerlerin
alanında teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin sağlanması, Ar-Ge merkezi lokasyonuna ulaşım için servis, çalışmalar
için gerekli firmanın sahip olduğu tüm altyapıdan faydalanma
• SGK/Yemek/servis imkânları mevcuttur.
YTÜ Başvuru Koşulları
•
Doktora programlarına başvuru için adayın sağlaması gereken koşullar için lütfen tıklayınız.
•
Bütünleşik doktora programına başvuru yapacak adayların sağlaması gereken koşullar için lütfen tıklayınız.
AKIM METAL Başvuru Koşulları:
• Yıldız Teknik Üniversitesi’nde; Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kontrol
ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden birisinde doktora eğitiminin en fazla ilk yılını tamamlamış, doktora tez
önerisini sunmamış olan ya da Mart 2021 dönemine kadar doktoraya kaydını yapabiliyor olmak
• İyi seviyede İngilizce bilmek
• Analiz ve raporlama becerisine sahip olmak
• Takım çalışmasına uygun kişiler tercih edilecektir.
•
•
•

Başvuru Dokümanları:
Detaylı özgeçmiş
Lisans ve yüksek lisans, doktora ders aşaması transkriptleri
Varsa yabancı dil sınav sonuçları

Başvuru Adresleri: bdemirhan@akimmetal.com.tr
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ - sozcira@yildiz.edu.tr
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2244 Sanayi Doktora Programı hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

