ÖZEL ÖĞRENCİ VE MİSAFİR ÖĞRENCİ ESASLARI
Özel Öğrenci Olabilmek İçin Yapılması Gerekenler:
 Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, özel öğrenci başvuru formunun gerekli imza onaylarını tamamlayarak
aşağıdaki belgelerle birlikte, (05.02.2018-16.02.2018) tarihleri arasında Enstitüye
teslim eder. Seçilecek olan 2017-2018 bahar derslerini görmek için tıklayınız.


Gerekli Belgeler
1. Özel Öğrenci Başvuru Formu (linkte)
2. Lisans/Y.Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümü Fotokopisi (Mezun olduğu
Kurum tarafından onaylı)
3. Bu öğrencilerin yabancı dille verilen lisansüstü dersleri seçmesi halinde Senatoca
belirlenen yabancı dil notunu gösterir belge fotokopisi. Bu madde kapsamındaki
öğrenciler, diğer belgelerle birlikte İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine
müracaatını gerçekleştirir.
4. Özel öğrenci başvurusu yapan adaylar; talep ettikleri dersler -Enstitümüz
öğrencilerinin seçmesi halinde- değerlendirmeye alınacaktır. Aksi halde
değerlendirme dışında kalacaktır.
5. Özel öğrenci başvurusu yapan adaylar

Yönetim Kurulu sonucunu

beklemeden talep ettikleri derslere devam edebilirler. Aradan geçen zaman
kaybından dolayı enstitümüz sorumlu değildir.
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilen belgeler, Enstitü Yönetim kurulunda
değerlendirilir. Uygun görülen öğrencilere özel öğrenci numarası verilir ve katkı
payını (TC Uyruklar:129,00 TL Yabancı Uyruklular :774,00 TL) yatırmaları için
Enstitü web sayfasında ilan edilir. Öğrencilerin katkı payı dekontunu Enstitüye teslim
etmesi ve derslerin otomasyona girilmesiyle ders alma işlemi tamamlanmış olur.
(Katkı payı yatırılmaz ise ders alma işlemleri iptal olur.) Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci statüsünde alınıp başarılı olunan derslerin
yüksek lisans ve doktora statüsü için en fazla 3 ders kadarı saydırılabilir..

Misafir Öğrenci Olabilmek için yapılması gerekenler
 Misafir öğrenci olabilmek için bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci olma
şartı aranır. Seçilecek olan 2017-2018 bahar derslerini görmek için tıklayınız.
 Başvuru için sadece bağlı olduğu enstitünün yönetim kurulu kararının enstitümüze
hitaben gönderilmesi yeterli olacaktır.
 Misafir öğrenciler herhangi bir katkı payını ödemekle yükümlü değildir.
 Misafir öğrenci başvurusu yapan adaylar; talep ettikleri dersler -enstitümüz
öğrencilerinin

seçmesi

halinde-

değerlendirmeye

alınacaktır.

Aksi

halde

değerlendirme dışında kalacaktır.
 Misafir

öğrenci başvurusu yapan öğrenciler Yönetim Kurulu sonucunu

beklemeden talep ettikleri derslere devam edebilirler. Aradan geçen zaman
kaybından dolayı enstitümüz sorumlu değildir.

