KIBRIS SAĞLIK ve TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi özel öğrenci
statüsü ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) öğrencilerinin
diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders almaları ve diğer yükseköğretim
kurumlarına kayıtlı öğrencilerin KSTU’dan özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri
hususundaki hükümleri kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birim: İlgili Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Akademik Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
c) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim
ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime
devam etme imkanı tanınan öğrenciyi ifade eder.

Madde 5- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin, diğer bir üniversitenin
önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri aşağıdaki
maddelerle değerlendirilir. Öğrencinin ders ya da derslere kabul edilip edilemeyeceğine, KSTU
ilgili akademik birim yönetim kurulunun olumlu görüşü ve KSTU Rektörlüğünün onayı ile
eğitim almasına izin verilir. İzin verilen öğrencilerin özel öğrencilik süresince
Üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.
-

-

Özel öğrenci statüsünde ders alacağı üniversiteyi, ders alacağı akademik birimin ders
planını, kaç dönem ders almak istediğini, almak istediği dersleri, kredilerini içeren ve
KSTU’da kayıtlı olduğu akademik birime hitaben yazılmış dilekçe
Disiplin belgesi
Mazeret durumu bulunan başvurularda mazeretinin yetkili makamlarca onaylı belgesi
KSTU Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan alınmış “Borcu Bulunmamaktadır” yazısı

Madde 6- Diğer bir üniversitenin önlisans veya lisans programı öğrencisinin, KSTU’nun aynı
düzeydeki önlisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesi
aşağıdaki belgelerle değerlendirilir ve ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile karara
bağlanır.
-

Özel öğrenci olarak KSTU’ya başvuran öğrencinin kendi üniversitesindeki mevzuata
uygun olur kararı
Disiplin yazısı
Transkript
Öğrencinin üniversitemize bağlı akademik birimde alacağı derslerin gösterildiği kayıtlı
olduğu üniversitenin ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı
Başvuru dilekçesi

Madde 7- Başvurular her yıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Üniversitemizin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
Son Hükümler
Madde 8- Bu Özel Öğrenci Yönergesinde, hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve senato kararları uygulanır.

