DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ
Özel Öğrenci Yönergesi

BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde;
a)Düzce Üniversitesi’nde ders alacak olan lisans ve mezun öğrenciler ile,
b)Başka üniversiteden ders alacak olan Düzce Üniversitesi öğrencilerine ilişkin
hususları ve hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1)Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14 üncü maddesi
ve Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25.maddesine göre
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1)Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Fakülte/Yüksekokul’u
b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Rektörlük: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosu’nu,
e) Üniversite: Düzce Üniversitesi’ni,
f) Yönetmelik: Düzce Üniversitesi’nin Lisans
Yönetmeliği’ni, ifade eder.

Eğitim

Öğretim

ve

Sınav

ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Kayıt-Kabul ve Süreler

Kayıt-Kabul
MADDE 4 - (1) Özel öğrenci statüsünden faydalanabilmek için genel akademik not
ortalaması’nın 4’lük sistemde 3,0 ve daha üstü olması gerekir.
(2) Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen öğrencilerin almak
istedikleri dersleri belirten dilekçeyle en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme dönemi sonuna
kadar ilgili birime başvuru yapmaları gereklidir.
(3) Adayın derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığınca ders
sorumlusunun görüşü de alınarak karar verilir.
Süre
MADDE 5 - (1) Özel öğrenci statüsünde geçirilecek süre aralıklı veya sürekli olarak
toplam bir eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. Aşağıdaki özel durumlardan en az birinin
gerçekleşmesi halinde süre uzatılabilir.
a) Genel akademik not ortalamasının 3,50 ya da daha fazla olması,
b) Öğrencinin kontrolünde olmayan olağanüstü haller(hastalık, doğal afet, anne baba
ölümü vb.) ortaya çıkması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Ortak Hükümler
MADDE 6 - (1) Özel öğrenci statüsündeki bütün öğrencilerin ödeyecekleri ücret
Bakanlar Kurulu’nun eğitime katkı payı olarak ilgili program için belirlediği “Ortalama
Maliyet Tutarı” üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin
kredileri toplamı 6 krediyi geçemez.
(3) Öğrenciler özel öğrenci statüsü süresince, misafir oldukları üniversitenin diploma
veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğrencilerimizin Diğer Üniversitelerden Ders Alması
MADDE 7 - (1) Düzce Üniversitesi lisans öğrencilerinin başka bir üniversite / yüksek
teknoloji enstitüsünün ön-lisans, lisans programlarından “özel öğrenci” olarak ders
alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci olarak ders alınmak istenen üniversite / yüksek teknoloji enstitüsünün
ilgili biriminin “özel öğrenci” kabulüne ilişkin olumlu kararı gerekir.
b) Öğrencinin, özel öğrenci olarak başka bir üniversiteden almak istediği derslerin,
üniversitemizde devam etmekte olduğu programdaki derslere içerik ve kredi bakımından denk
olup olmadığına ve bu dersleri alıp alamayacağına kendi bölüm başkanlığının onayı gerekir.
Bu takdirde özel öğrenci olarak aldığı ders ve notu kendi programındaki ders yerine
transkriptine işlenir ve ortalamaya katılır.
c) Öğrencinin Düzce Üniversitesi’ndeki öğrencilik hakları devam eder.
d) Başka üniversitelerden özel öğrencilik talebinde bulunan öğrenci, özel öğrenci
olarak ders aldığı programın yanı sıra, Düzce Üniversitesi’ndeki programından da ders almayı
sürdürebilir.
Diğer Üniversite Öğrencilerinin Üniversitemizden Ders Alması
MADDE 8- (1) Başka bir üniversitenin lisans öğrencilerinin Üniversitemiz eşdeğer
programlarından “özel öğrenci” olarak ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Özel öğrenci başvurusunda bulunan öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumunun ilgili bölüm başkanlığından “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin
olumlu kararını getirmesi gerekir.
b) Öğrencinin Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; devam, sınav
ve başarı değerlendirmesinde Düzce Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim ve sınav
yönetmeliği hükümleri uygulanır.
c) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte dekanlığı /
yüksek okul müdürlüğünce ilgili yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir. Veya
sertifika olarak elden verilir.
Mezun Öğrencilerin Üniversitemizden Ders Alması
MADDE 9 - (1)Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu adayların Düzce
Üniversitesi’nde bir lisans programında ders alabilmelerinin koşulları şunlardır:
a) Öğrencinin Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü süre içerisinde; kayıt, kabul,
devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Düzce Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim ve
sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.
b) Yarıyıl sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu; ilgili fakülte dekanlığı /
yüksek okul müdürlüğünce yazılı olarak veya sertifika olarak elden verilir.

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi
MADDE 10 - (1)Özel öğrenci olarak ders alan öğrenci için aşağıdaki özel durumlar
oluştuğunda Kayıt işlemindeki süre dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri hemen sona
erer.
a) Özel öğrenci olarak aldığı bir dersten başarısız olması,
b) Öğrenci katkı payını zamanında yatırmaması,
c) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre suç teşkil eden bir fiili işlediğinin tespiti ve ilgili yönetim kurulunun “özel öğrenci
statüsünün sona ermesi” gerektiği yönünde karar vermesi halinde kayıt işlemindeki süre
dikkate alınmaksızın özel öğrenci statüleri hemen sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, senato kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 - (1) Bu Yönerge Düzce Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

