BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
LĠSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCĠ KABULÜ VE UYGULAMA ESASLARI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen özel öğrencilerin enstitüler
bünyesindeki anabilim dallarında açılan yüksek lisans ve/veya doktora derslerine kabulü ve
devamları ile ilgili esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Esaslar Yükseköğretim Kurulunun Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 31 inci maddesi ve Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Esaslarda geçen; özel öğrenci, bir yükseköğretim kurumu mezunu
veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen öğrenciyi ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Özel Öğrenci Koşulları
MADDE 4- (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye
kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı
lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel
öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
(3) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları
kabul edilmesi halinde Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ders
ücretlerini üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadırlar. Özel öğrencilerin
kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.
(4) Özel öğrenciler kontenjanlara, mezuniyet belgesi ve not döküm belgesi ile birlikte
kontenjan ilanında belirtilen süreler içerisinde ilgili enstitülere başvurur.
(5) Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda tezli yüksek
lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezli
yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen öğrencilerin alacağı dersler ve programa
kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(6) Özel öğrenci başvurusu yapan adaylar yönetim kurulu sonucunu beklemeden talep
ettikleri derslere anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görmesi halinde devam edebilirler.
Bu şekilde derslere devam etmeleri adaylar yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

(7) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak
Balıkesir Üniversitesine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymak zorundadırlar.
(8) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
(9) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen derslerin %50’sini geçemez.
(10) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları
dersleri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.
(11) Özel öğrenci kabulüyle ilgili uygulama esaslarında yer almayan durumlar, Enstitü
Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
Yürürlükten kaldırılan hüküm
MADDE 5- (1) Sosyal Bilimler Enstitüsünün 18.04.2012 tarihli Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Esaslar, Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Esasları, Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

