ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL
VE KAYIT UYGULAMA ESASLARI
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ETÜ lisansüstü programlarına yabancı
uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Uygulama Esasları ETÜ lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrenci
başvuru, kabul ve kayıt süreçleri ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları, ETÜ Lisansüstü Eğitim
Öğretimine İlişkin Yönetmelik ve uygulama esaslarının ilgili maddeleri çerçevesinde yapılır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,
b) ETÜ: Erzurum Teknik Üniversitesini,
c) ETÜ-TYS: Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavını,
ç) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
f) Yabancı Uyruklu Öğrenci: T.C. uyruğunda bulunmayan kişileri,
g) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
tanımlar.
Başvuru ve Değerlendirme
Başvuru Koşulları
Madde 5 – (1) Aşağıda belirtilen kapsamdaki adaylar lisansüstü programlara kabul edilebilir.
a) Yabancı öğrenci statüsünde olması,
b) Yüksek lisans programları için üniversitelerin lisans programlarından mezun olması ve
ilgili Ana Bilim Dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir diplomaya sahip olması,
c) Doktora programları için üniversitelerin lisans programlarından ya da tezli yüksek lisans
programlarından mezun olması ve ilgili Ana Bilim Dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir
diplomaya sahip olması,
ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
almamış olması gerekir.
Başvuru Tarihleri
Madde 6 – (1) Başvuru tarihleri Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru Süreci
Madde 7 – (1) Adayların, başvuru duyurusunda belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve
duyuruda belirtilen yöntemle ilgili Enstitü Müdürlüğüne sunmaları gerekir.
(2) Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruda İstenen Belgeler
Madde 8 – (1) Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
a) Başvuru formu,
b) Diploma fotokopisi olarak;
1) Yüksek lisans programları için lisans diploması fotokopisi,
2) Doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi,
3) Yurt dışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının orijinali ve resmî makamlarca dış temsilcilikler- veya noter onaylı Türkçe çevirisinin örneği gereklidir.
c) Onaylı lisans/yüksek lisans not döküm belgesi (transkript),
ç) Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
d) Referans mektubu (iki adet),
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e) Niyet mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini
anlattığı mektup),
f) Öz geçmiş,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf,
ğ) Doktora programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için yüksek lisans tezinin özeti ve
Türkçe çevirisi,
h) Doktora programlarında yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
ı)Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında, YÖK tarafından
geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından minimum 60 veya ÖSYM tarafından eş değerliği
kabul edilen yabancı dil sınavlarından eş değer puan almak),
i) Lisansüstü başvuruda Türkçe yeterliği,
j) Adayların kesin kayıttan önce ETÜ-TYS veya TÖMER’in yapacağı Türkçe yeterlik
sınavından 100 üzerinden 70 tam puan veya üzeri not almaları ve bu notu belgelemeleri,
k) Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda
tamamlayan adaylardan Türkçe yeterlik şartı aranmaz.
Değerlendirme Ölçütleri
Madde 9 – (1) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara
başvurularının değerlendirilmesinde, EABD tarafından yapılan bilim sınav notunun %60’ı, Türkçe
yeterlik sınav notunun %30’u ve yabancı dil sınav notunun %10’u dikkate alınarak ilgili programın
sıralamasına dâhil edilirler.
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması
Madde 10 – (1) Adayların başvuruları, ilgili EABD tarafından değerlendirilir.
(2) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, EABD tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda başarılı bulunan adaylar programa doğrudan kabul edilir.
(3) Başvuru koşullarını sağlayan adaylar içinden, mezun oldukları lisans programından farklı
bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları
programa uyum sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programına kabul edilebilir. Bu kapsamda kabul
edilen adaylar “Bilimsel Hazırlık” programında önerilen dersleri alırlar.
(4) İlgili EABD tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ilgili EYK’ya sunulur, EYK
kararı ile kesinlik kazanır.
(5) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylara ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından e-posta
aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. Kayda
geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmî kabul mektubu gönderilir.
Kayıtlar
Madde 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin, programa
kabul edildikleri ilk dönemlerinde kayıt yaptırmaları zorunludur. Aksi durumda kayıt haklarını
kaybederler.
(2) Bu öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için öğrenim meşruhatlı vize sahibi olmaları veya
Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek
uluslararası öğrenci statüsünde olmaları gerekir.
(3) Kayıt sırasında kayıt için ilan edilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
Öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten
sonra kesin kayıtları ÖİDB tarafından yapılır, aksi takdirde adayların ilgili Enstitü ile ilişikleri kesilir.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerden, maddi durumlarının ülkemizde yükseköğretimlerini
sürdürmeye yeterli olduğunu maddi bir güvence göstererek belgelemeleri istenebilir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Madde 12 – (1) Adaylardan kesin kayıtta aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
a)Diplomanın aslı,
b) Not döküm belgesinin aslı (Transkript),
c) Doktora programlarına kayıt için Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonuç belgesi,
ç) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesi'nin aslı,
e) Pasaportun fotokopisi,
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f) İkametgâh belgesi,
g) Fotoğraf (6 adet),
ğ) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu istenir.
Öğrenim Ücreti
Madde 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen temel esaslar çerçevesinde
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Burs ve Yardımlar
Madde 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim ve/veya yurt ücretinden
indirim/muafiyet, yemek bursu ve benzeri desteklerin verilmesine ilişkin esaslar mevcut yönetmelik
ve uygulama esasları çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yürürlük
Madde 15 – (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosunun 31/05/2017 tarihli ve 10/05
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 16 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini ETÜ Rektörü yürütür.
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