ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ
Tanım:
İÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Özel Öğrenci Kabulu” başlıklı 15. maddesine göre, “Bir
yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,
ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenciler için ayrıca
ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine
katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.”
Anabilim Dalı Başkanlıkları talep ettiği takdirde, Yüksek Lisans’ta en fazla 4 kişi, Doktora’da ise en
fazla 2 kişi programlara “özel öğrenci” statüsünde kayıt yaptırabilir. Anabilim Dallarının talebi
olmaması durumunda, söz konusu Anabilim Dallarına özel öğrenci kabulü olmayacaktır. Anabilim
Dalları, daha az sayıda özel öğrenci kontenjanı talebinde de bulunabilecektir.
Özel öğrenci olarak Yüksek Lisansa başvuranlar bir yıl içinde (2 dönem) en fazla 3 ders (9 kredi),
Doktora’ya başvuranlar ise en fazla 4 ders (12 kredi) seçebilirler. Bu öğrenciler daha sonra lisansüstü
programlara öğrenci olarak kabul edildikleri takdirde, bu derslerin Yüksek Lisans’ta en fazla 2 tanesi (6
kredi), Doktora’da ise en fazla 3 tanesi (9 kredi) dikkate alınır.
Başvuru:
“Özel öğrenci” olarak bir programa başvurmak isteyenler, talebini ve almak istediği dersleri bildiren
bir dilekçe ile başvuru süresi içerisinde (01- 23 Temmuz 2014) Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen
müracaat etmelidir. Müracaat sırasında, dilekçenin arkasına mezuniyet belgesi, transkript veya
öğrenci belgesi eklenmelidir. Müracaat süresi sona erdiğinde, başvuru kabul edilmeyecektir.
Müracaat süresi sonunda, dilekçeler topluca ilgili Anabilim Dallarının Başkanlıklarına gönderilecektir.
Anabilim Dalı Başkanlıkları, önceden ilan edeceği tarihte, sözlü sınav veya yazılı sınav ya da her ikisini
birlikte yaparak kimlerin özel öğrenci olarak kabul edileceğini belirler. Başvurunun az olması
durumunda, sınav yapılmadan evraklar üzerinden de karar verilebilir. Anabilim Dalı Başkanlığı,
hazırladığı listeyi Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan listeler
Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilir.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına özel öğrenci olarak başvuracakların ödeyeceği ücret,
normal öğrenim ücreti kadardır.

