AFFILIATED FACULTY CONDITIONS OF INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS

Those who are connected to the Institute indefinitely:



Faculty members retired from the Institute
Founding members of the Institute and those who served as the President of the Institute

Those who are connected to the Institute for a period:







Retired METU faculty members who have been teaching at the Institute for at least three
years upon assignment,
Visiting lecturers or post-doctoral researchers that worked (publication, project) during their
stay at the Institute and/or conducted thesis work as co-advisors,
People who retired from METU and have been a faculty member for at least five years,
Faculty members from other departments of METU working on the Institute Boards,
Those who are from other departments of METU and act as thesis advisors to the Graduate
School students,
Those who provide joint thesis advisory services from other universities and institutions until
the completion of the thesis period,

The one fulfilling any conditions above is accepted as affiliated faculty members.

Termination and process of Associated Faculty Membership:
After the completion of the activities in the above-mentioned conditions, individuals are removed
from the list of affiliated faculty members after one year.
Every year, the Institute Program Chairs (EABD) informs the Institute Executive Board on the faculty
members who should remain in the definition of Associated Faculty Members and/or who should be
appointed as such. Persons recommended with the approval of the Institute Executive Board are
included in the web page and Annual Report as Associated Faculty Members.
The definitions above will be implemented as of March 1, 2022, being approved by the Institute
Faculty members and the EABD.
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UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ BAĞLANTILI ÖĞRETİM ÜYESİ TANIMI

Süresiz olarak Enstitü ile bağlantılı olanlar:



Enstitü'den emekli olan öğretim üyeleri
Enstitü'nun Kurucu üyeleri ve Enstitü başkanlığı yapmış olanlar

Süreli olarak Enstitü ile bağlantılı olanlar:








Görevlendirme ile en az üç sene Enstitüde ders veren emekli ODTÜ öğretim üyeleri,
Misafir öğretim üyesi veya Doktora sonrası araştırmacı olarak gelmiş ve Ensitü'de
kaldığı dönemde çalışma (yayın, proje) yapan, ve/ya eş danışman olarak tez çalışması
yürüten kişiler,
ODTÜ'den emekli, en az beş sene bağlantılı öğretim üyesi olarak yer alan kişiler,
ODTÜ diğer bölümlerinden Enstitü Kurullarında görev yapan öğretim üyeleri,
ODTÜ diğer bölümlerden olup, Enstitü öğrencisine tez danışmanlığı yapanlar,
Diğer üniversite ve kurumlardan tez süresi tamamlanıncaya kadar ortak tez
danışmanlığı yapanlar

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayanlar bağlantılı öğretim üyesi olarak kabul edilirler.

Bağlantılı Öğretim Üyeliğinin sonlandırılması ve işleyiş:
Yukarıda belirtilen koşullardaki aktivitelerin bitiminden, kişiler bir yıl süre tamamlandıktan
sonra bağlantılı öğretim üyesi listesinen çıkartılır.
Enstitü Yönetim Kurulu EABD Başkanları her sene Bağlantılı Öğretim Üyesi tanımında kalması
gereken ve/ya atanması gereken öğretim üyelerini gözden geçirilerek Enstitü Yönetim
Kuruluna (YK) bildirir. YK onayı ile önerilen kişiler Bağlantılı ÖÜ olarak web sayfası ve Faaliyet
Raporunda yer alır.
Yukarıda yer alan tanımlar Enstiü Öğretim üyeleri ve EABD Başkanları tarafından uygun görülerek,
1. Mart 2022 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
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