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BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.balikesiryenigun.com : 15.02.2019
: http://balikesiryenigun.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-h36141.html

: Haber

BANDIRMA´DA AKADEMİK BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.ogunhaber.com : 14.02.2019
: http://www.ogunhaber.com/egitim/bandirma-da-akademik-basari-odulleri-verildi-1008024h.html

: Gündem

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
  Haber: İHA -  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik
Başarı Ödül Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın
süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin
ödüllendirilmesi ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.mersinblokhaber.com : 14.02.2019
: https://www.mersinblokhaber.com/haber-bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi/379395

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
- Kaynak: İHA - Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni' düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
Kaynak: İHA



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberine.com : 14.02.2019
: http://www.haberine.com/haber/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-376381.htm

: Haber

Bandırma´da Akademik Başarı Ödülleri Verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.gazeteavrasya.com : 14.02.2019
: https://www.gazeteavrasya.com/bandirma-da-akademik-basari-odulleri-verildi/279041/

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde ün
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
    Kaynak: IHA



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.aksiyonhaber.com : 14.02.2019
: http://www.aksiyonhaber.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-1040819h.htm

: Gündem

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yenihaberden.com : 14.02.2019
: http://www.yenihaberden.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-859471h.htm

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

İHA



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yenihaberden.com : 14.02.2019
: http://www.yenihaberden.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-859471h.htm

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

İHA



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bolgegundem.com : 14.02.2019
: https://www.bolgegundem.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-734640h.htm

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
   Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

Kaynak: İHA



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.klashaber.com.tr : 14.02.2019
: https://www.klashaber.com.tr/haber/11162/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dogurehberi.com : 14.02.2019
: http://www.dogurehberi.com/balikesir/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-h1989401.html

: Gündem

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme...
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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: Gündem

Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi - Balıkesir Haberleri
Balıkesir'in Bandırma ilÇesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bursahaber.com : 14.02.2019
: http://www.bursahaber.com/balikesir/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-h1493879.html

: İletişim Teknolojileri

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme...
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.habersitesi.com : 14.02.2019
: http://www.habersitesi.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-402113h.htm

: Haber

Bandırma´da Akademik Başarı Ödülleri Verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.karar.com : 14.02.2019
: http://www.karar.com/balikesir/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-1120067

: Gündem

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
  Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.BALIKESİR/İHA
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BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.vantelgraf.com : 14.02.2019
: http://www.vantelgraf.com/balikesir/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-h70526.html

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
  Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne
üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel
yapısı, akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.        YORUM EKLE      Yorumunuz Onaylanmak
Üzere Gönderildi
      Adınız Soyadınız      Yorum
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
İHA
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Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi
14 Şubat 2019 Perşembe, 17:17 | Güncelleme: 14 Şubat 2019 Perşembe, 17:17 İHA    
        Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi. 
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 2019 EğitimÖğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. 
         BALIKESİR
 14 Şubat 2019 Perşembe
   İMSAK 06:32   GÜNEŞ 07:56   ÖĞLE 13:28   İKİNDİ 16:22   AKŞ .sticker .prayer-times .active.times ul .mobile-prayer-times     
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin
hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

Kaynak: İHA
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Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.tele42haber.com : 14.02.2019
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
   Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne
üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel
yapısı, akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
 
         Sosyal Medyada Paylaşın:
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
AKADEMİK BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLDİ
- Kaynak: İHA - Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni' düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
Kaynak: İHA
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni' düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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Bandırma'da Akademik BaŞarı Ödülleri Verildi

Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı
Ödül Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir
katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin
ödüllendirilmesi ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.Düzenlenen törenin
açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin yaptığı çalışmalar
hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı, akademik birimleri,
öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,
altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün
burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015 yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz.
Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite
kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir
yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız.
İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında
Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış
olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25. olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz.
Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26 yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda
hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan
hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve
bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en az 3 kere toplanıyoruz' dedi.Düzenlenen
tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.Programda
akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel
ödüllendirildi.http://www.enpolitik.com/haber/286952/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html
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: İletişim Teknolojileri

Bandırma'da Akademik BaŞarı Ödülleri Verildi

Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı
Ödül Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir
katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin
ödüllendirilmesi ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.Düzenlenen törenin
açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin yaptığı çalışmalar
hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı, akademik birimleri,
öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,
altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün
burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015 yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz.
Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite
kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir
yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız.
İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında
Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış
olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25. olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz.
Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26 yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda
hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan
hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve
bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en az 3 kere toplanıyoruz' dedi.Düzenlenen
tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.Programda
akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel
ödüllendirildi.http://www.enpolitik.com/haber/286952/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme...
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.        (İHA)  Yasal Bilgilendirme  Yasal
Bilgilendirme www.hukukihaber.net´te yayınlanan bu haber, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) abonelerine gönderdiği haberlerden otomatik
olarak yayınlanmıştır. www.hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber
içeriğindeki her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme...
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.        (İHA)  Yasal Bilgilendirme  Yasal
Bilgilendirme www.hukukihaber.net´te yayınlanan bu haber, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) abonelerine gönderdiği haberlerden otomatik
olarak yayınlanmıştır. www.hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber
içeriğindeki her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMADA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.mynet.com : 14.02.2019
: https://www.mynet.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-180104304277

: Gündem

Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesirin Bandırma ilÇesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde œAkademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni•
düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen œAkademik Yükseltme ve Akademik Başarı
Ödül Töreni•nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir
katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin
ödüllendirilmesi ve œ2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı• gerÇekleştirildi.Düzenlenen törenin
aÇılış konuşmasını Rektör Prof.
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.
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Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMADA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: https://haberdesivas.com : 14.02.2019
: https://haberdesivas.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi/

: Haber

Bandırmada Akademik Başarı Ödülleri Verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
            Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
    Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.    
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMADA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: https://haberdesivas.com : 14.02.2019
: https://haberdesivas.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi/

: Haber

Bandırmada Akademik Başarı Ödülleri Verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
            Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
    Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.    
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



BANDIRMA´DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
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: https://www.arti49.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-1460626h.htm

: Haber

Bandırma´da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.

İHA



BANDIRMA'DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
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: Gündem

Bandırma'da Akademik Başarı Ödülleri Verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye´de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.

Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.

Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. Kaynak : İHA    *Anadolu Ajansı, İHA tarafından
geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans
kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.



BANDIRMA'DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.iha.com.tr : 14.02.2019
: https://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi-2230896/

: Gündem

Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.

Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.

Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.



ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI ÖDÜL TÖRENINE IMZA ATTI
Portal Tarihİçeriği
Adres
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: Gündem

Onyedi Eylül Üniversitesi ödül törenine imza attı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen törende, üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik personel
için biniş giyme töreni, bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik
kriterlerine göre başarılı olan akademik personellerin ödüllendirilmesi ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik
Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin akademik ve idari personel
yapısı, akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslar arası çalışmaları, uygulama ve araştırma merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Rektör Özdemir´in açış konuşmalarının ardından üniversitenin kuruluşundan bugüne, akademik yükseltmesi gerçekleşen öğretim
üyelerinin biniş giyme törenine geçildi.
Tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine Rektör
Özdemir, tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti. Aynı zamanda akademik hayatında 25. yılını doldurmuş bir
akademisyen olan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´e de üniversitenin Öğretim Üyesi ve Balıkesir Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr.
Kerim Özdemir tarafından plaket takdiminde bulunuldu.
Program, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre, üniversitenin akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 akademik
personele ödül takdim edilmesiyle devam etti.
Üniversite akademik teşvik sıralamasında ilk 10´a giren akademisyenlere Rektör Özdemir, tarafından plaket takdim edilirken diğer
akademik personele ise Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş tarafından teşekkür belgesi verildi.
Program, toplu fotoğraf çekimi ve ardından düzenlenen tören yemeği ile son buldu.
Haber Merkezi



BANDIRMADA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
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: www.gazeteyenisoz.com : 15.02.2019
: http://gazeteyenisoz.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html

: Gündem

Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiyede 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. İHA



BANDIRMA'DA AKADEMIK BASARI ÖDÜLLERI VERILDI
Portal Tarihİçeriği
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: Haber

Bandırma'da akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir´in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen œAkademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni•nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve œ2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı• gerÇekleştirildi.   Düzenlenen törenin aÇılış
konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerÇekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin yaptığı Çalışmalar
hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı, akademik birimleri,
öğrenci sayıları, uluslararasılaşma Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,
altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerÇekleştirdi.   Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
œBugün burada ilk defa teşvik törenini gerÇekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015 yılında kuruldu ve 2019u idrak
ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan Çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her geÇmişte üniversite öncesinden ve
üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve aramıza katıldıktan sonra akademik
anlamda bir yüksek bölüme geÇmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerÇekleştirmiş
olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaÇ yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik
uygulamasında Türkiye Çapında geÇerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda başarılı bir üniversitede. GeÇen yıl
üniversitemizin yapmış olduğu Çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25. olmuştur. Bu yüzden üniversite
olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26 yıllık bir geÇmişi vardır. O
zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz de vardır. Meslekte 25.
yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun başlangıcında toplanmayı
arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölÇüde gerÇekleştiriyoruz. En azından yıl iÇerisinde akademik kadromuzla en az 3 kere toplanıyoruz•
dedi.   Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim
üyelerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerÇekleştirilmesiyle
devam etti.   Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.  
  İHA
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: Haber

Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiyede 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. İHA
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: www.yenigazetem.net : 15.02.2019
: http://yenigazetem.net/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html

: Haber

Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiyede 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. İHA
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: www.marmarabolge.com : 15.02.2019
: http://marmarabolge.com/bandirmada-akademik-basari-odulleri-verildi.html

: Gündem

Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiyede 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. İHA
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Akademik başarı ödülleri verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni'
düzenlendi.  
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.  
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi.
 Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak,
üniversitenin akademik ve idari personel yapısı, akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve
Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.  
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019'u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiye'de 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.  
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.  
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi.  
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Bandırmada akademik başarı ödülleri verildi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül
Töreni'nde üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik başarı ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı
sağlayan öğretim üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi
ve '2018  2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı' gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir, kuruluşundan bugüne üniversitenin
yaptığı çalışmalar hakkında akademik personelle bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin akademik ve idari personel yapısı,
akademik birimleri, öğrenci sayıları, uluslararasılaşma çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, kütüphane, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, altyapı ve inşaat projeleri ile üniversitenin akademik hedeflerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Bugün burada ilk defa teşvik törenini gerçekleştireceğiz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak 2015
yılında kuruldu ve 2019´u idrak ediyoruz. Bu süre zarfında aramıza katılan çok sayıda öğretim üyesi oldu. Bunun yanı sıra da her
geçmişte üniversite öncesinden ve üniversite kurulduktan daha sonrada intikal eden hocalarımızın bir kısmı ve aramıza katılan ve
aramıza katıldıktan sonra akademik anlamda bir yüksek bölüme geçmiş oldular. Öğretim üyesi meslektaşlarımızın akademik
yükseltmeleri ile ilgili bir tören gerçekleştirmiş olacağız. İkinci amacımız özellikle son bir kaç yıldır biliyorsunuz ki akademik teşvik
uygulaması mevcut. Bu akademik teşvik uygulamasında Türkiye çapında geçerli olan bir uygulamadır. Üniversitemiz bu anlamda
başarılı bir üniversitede. Geçen yıl üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda akademik teşvik sıralamasında Türkiyede 25.
olmuştur. Bu yüzden üniversite olarak gururluyuz. Üniversitemiz, her ne kadar 4 yılına girmiş olsa da neredeyse üniversitemizin 26
yıllık bir geçmişi vardır. O zamandan beri aramızda hocalarımız var ve başka üniversitelerde okuyup aramızda olan öğretim üyelerimiz
de vardır. Meslekte 25. yılını tamamlayan hocalarımıza ödülü takdim edeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere her akademik yolun
başlangıcında toplanmayı arzu ediyoruz ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştiriyoruz. En azından yıl içerisinde akademik kadromuzla en
az 3 kere toplanıyoruz' dedi.
 Düzenlenen tören, akademik hayatında 25 yılı geride bırakmış ve bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan öğretim üyelerine
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmesiyle devam etti.
 Programda akademik teşvik sıralamasında başarı gösteren 62 personel ödüllendirildi. İHA
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Üniversitede 'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' 16/02/2019
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  'Akademik Yükseltme ve Akademik Başarı Ödül Töreni' düzenlendi. Rektörlük Konferans
Salonumuzda düzenlenen törende, Üniversitenin kuruluşundan bugüne akademik yükseltme alan akademik personel için biniş giyme
töreni, bilim dünyasına 25 yılı aşkın süredir katkı sağlayan Öğretim Üyelerine plaket takdimi, 2018 yılı akademik teşvik kriterlerine göre
başarılı olan akademik personelin ödüllendirilmesi ve '2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı'
gerçekleştirildi.
Düzenlenen törenin açış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yapmış
olduğu konuşmada, kuruluşundan bugüne Üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında akademik personele bilgi verdi.
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