T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim mevzuatında yer alan “özel öğrenci”
statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak Avrasya Üniversitesi
öğrencileri ve başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken Avrasya Üniversitesi
öğretim programlarında ders alacak öğrenciler ile öğrenci olmayan en az lise mezunlarının
uyması gereken kabul koşullarını, özel öğrencilik sürelerini, alabilecekleri ders yükünü,
öğrenci katkı paylarını, öğrencilik hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Avrasya Üniversitesi öğrencileri
MADDE 2- (1) Avrasya A Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin
başka bir Yükseköğretim Kurumunun Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından
“özel öğrenci” olarak ders alabilmeleri ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim kurumunun “özel öğrenci” kabulüne
ilişkin olumlu kararı gerekir.
b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği
dersleri, “Avrasya Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları” uyarınca alıp
alamayacağına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı gerekir.
c) Özel öğrencilik süresi, öğrencinin tabi olduğu proğramın yönetmeliğinde belirtilen
öğrenim süresinden sayılır.
d) Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans ve lisans
derslerinin toplam kredisi, öğrencinin programındaki toplam kredinin 1/3’nü, lisans
üstü programlarda ise 1/2'sini geçemez.
e) Özel öğrenci olarak aldığı derslerin kredileri ile kendi programında aldığı derslerin
kredilerinin toplamı Avrasya Üniversitesinde 1(bir) yarıyıl için tanınan üst sınırları
geçemez. Lisansüstü programlarında bu koşul aranmaz.
f) Öğrencinin Avrasya Üniversitesndeki öğrencilik hakları devam eder; ancak, özel
öğrenci olarak ders aldığı kurumun ve programın diplomaya veya statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
g) Öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, Avrasya Üniversitesindeki
programından da ders almayı sürdürebilir.
h) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere ilişkin başarı notlarının Avrasya
Üniversitesindeki karşılıkları, ilgili birimin intibak komisyonunun önerisi alınarak
İlgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
i) Özel öğrencilik süresi sone eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı onaylı
ders çizelgesi (transkript) ile intibak işlemleri için en geç takip eden yarıyılın yarıyıl
sonu sınavlarına kadar Avrasya Üniversitesindeki bölümüne başvurur.
j) Özel öğrenciler, Avrasya Üniversitesindeki programında o yarıyıl ders alıp almadığına
bakılmaksızın, Avrasya Üniversitesindeki Öğrenim Ücretini tam olarak ödemeye
devam ederler.
k) Özel öğrenci olarak yaz okullarına/öğrenimlerine katılacak öğrenciler, yaz okulu/
öğrenimi ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
Avrasya Üniversitesine gelen özel öğrenciler
MADDE 3- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans, lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin Üniversitemiz programlarından “özel öğrenci” olarak ders almaları ile ilgili
kurallar aşağıdaki gibidir:
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a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

Özel öğrenci olarak Avrasya Üniversitesinden ders almak isteyen başka bir
yükseköğretim kurumunun öğrencisi, başvuru formu, kimlik fotokopisi, kurumundan
aldığı öğrenci belgesi ve onaylı transkripti ile Avrasya Üniversitesindeki ilgili
bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine ilgili
bölüm başkanlığının önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
Öğrenci, Avrasya Üniversitesindeki “özel öğrenciliği” süresince, Üniversitenin
diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Özel öğrenci statüsü ile bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredileri toplamı Avrasya
Üniversitesi öğrencileri için geçerli olan bir yarıyılda alınabilecek kredi sınırını
aşamaz.
Öğrencinin Avrasya Üniversitesinde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav
ve başarı değerlendirmesinde Avrasya Üniversitesinin ilgili yönetmeliği hükümlerine
uyulur.
Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören özel öğrencilerin, yabancı
dilde verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu,
Avrasya Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil
belgeleri ile ("Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav
Yönergesi"nde belirtilen) belgelemeleri gerekir.
Yaz Öğretimine gelen öğrencilerin ödeyecekleri ders ücreti Üniversite Yönetim
Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyetçe belirlenir.
Değişim programları kapsamında Avrasya Üniversitesi ile eğitim-öğretim protokolü
bulunan Yurt içi ve Yurt dışı Yüksek Öğretim Kurumları “özel öğrencileri” için,
ilgili protokolle tespit edilmiş hükümler uygulanır.

Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmayan özel öğrenciler
MADDE 4- (1) En az lise ve dengi okul mezunlarının Avrasya Üniversitesindeki
bölüm/programlardan ders alabilmelerinin kuralları aşağıdaki gibidir:
a) Özel öğrenci olarak Avrasya Üniversitesinden ders almak isteyen ve bir yükseköğretim
kurumunda öğrenci olmayan kişi, başvuru formu, kimlik fotokopisi ve en son öğrenim
gördüğü kurumdan aldığı onaylı diploma veya transkripti ile Avrasya
Üniversitesindeki ilgili bölüm/programa başvurur. Öğrencinin derslere kabul edilip
edilmeyeceğine ilgili birimin önerisi alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
Özel öğrenciliğe kabul edilen öğrencilerin listesi bölüm web sayfasında ilan edilir.
b) Bu statüdeki “özel öğrenciler”in AKTS kredisi başına ödeyecekleri öğrenim ücretleri
Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunnun önerisi ile Mütevelli Heyetçe belirlenir.
c) Avrasya Üniversitesi ile özel eğitim-öğretim protokolü bulunan kurum ve
kuruluşlardan gelen “özel öğrenciler” için, protokol koşullarına uyulur.
d) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avrasya Üniversitesi ilgili Yönetmelik
Hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Yönerge Avrasya Üniversitesi Senatosunca kabulü ve Mütevelli
Heyetince onaylandığı tarihite yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 –(1) Bu yönergeyi Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
24.09.2013 tarihinde Senatoca Kabul edilen metindir.
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