UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
201...201... Eğitim-Öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılında……..…………………………………bilim
Dalı Tezsiz/ /Tezli Yüksek Lisans programından özel öğrenci statüsünde ders almak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
........./........./201......

............................
(Ad, Soyad, İmza)

Adres: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Telefon:
Gsm:......................................................................................................................................
İş:........................................................................................................................................
E-posta:

.........................................................@.......................................................................

EKLER :
1- Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının kurum veya noter onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim
görmüş öğrenciler için ise noter onaylı tercümesi (1 adet)
2- Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği, yabancı uyruklu veya yurt dışında öğrenim görmüş öğrenciler
için ise noter onaylı tercümesi (1 adet)
3- Nüfus Cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet) (yabancı uyruklular için Pasaport Türkçe tercümeli
onaylı örneği, varsa emniyet müdürlüğünden alınan YU numarası)

UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS SEÇME FORMU
(ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN)
Enstitümüzden Ders Alan Özel Öğrencinin
Adı Soyadı
:
Programı
:
Anabilim Dalı
:
Ait Olduğu Öğretim Yılı ve Yarıyılı
:
Tarih
: .............../........../............
Adres
:
Cep Telefon
:
İmza
:
DERSİN
KODU

DERSİN ADI

Anabilim Dalı Başkanı Adı Soyadı :
İmzası
:

DERSİ ALDIĞI
ANABİLİM DALI
(BİLİM DALI)

PROGRAMI
(YL/DR)

DERSİ VEREN
ÖĞRETİM ÜYESİ

KREDİ
(SAATİ)

NOT:
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans programlarına belirli bir oranda özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı
olmayan, programın gereksinimlerini kayıtlı öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı
yapılmaz. Özel öğrencilerden kayıt sırasında istenecek belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilir. Özel öğrencilik yüksek lisans programında
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, ücret ve kayıt dâhil Üniversiteye
karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrenci kimliği
ve askerlik tehir talepleri dahil öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz

