BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN ÜNİVERSİTEMİZE GELEN ÖZEL ÖĞRENCİ
Öğrenci
Öğrenci kendi
üniversitesine
başvuruda
bulunur.

Geldiği
Üniversite

Öğrenci İşleri Fakülte Yönetim Öğrenci işleri
Birimi
Kurulu
Daire Başkanlığı

Öğrencinin kendi
üniversitesi
mevzuatına
uygun olan
olumlu kararını
öğrenciye bildirir

Öğrenci, Fakülte
öğrenci işlerine
gerekli belgelerle
birlikte dilekçeyle
başvurusunu
yapar.

Öğrencinin
başvurusunu
değerlendirilmek
üzere Fakülte
Yönetim Kuruluna
gönderir.

Fakülte Yönetim
Kurulu kararını üst
yazıyla öğrenci
işleri daire
başkanlığına
gönderir.

Fakülte Yönetim
Kurulu karar alır
ve öğrenci
İşlerine
gönderir.

Üniversite Yönetim
Kurulunda karar
alındıktan sonra sonuç
fakülte öğrenci işlerine
üst yazıyla gönderilir.

Karar sonucu
öğrenciye
bildirilir.

Öğrenci gerekli
belgelerle birlikte
kayıt için fakülte
öğrenci işlerine
başvurur.

Öğrencinin kaydı
yapılır.

Öğrencinin aldığı
dersler ve başarı
durumu
değerlendirilir.

Öğrencinin aldığı
dersler ve başarı
durumu yarıyıl
sonunda kayıtlı
olduğu üniversiteye
yazılı alarak
bildirilir.

NOT:
1.

Ayrıntılı bilgi için ilgili için özel öğrenci yönergesine https://mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-1868621302-ozel-ogrenci-yonergesi.pdf linkinden ulaşılabilir.
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1. Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir üniversite öğrencisinin,
kendi üniversitesindeki mevzuata uygun olan olumlu kararını, kimlik fotokopisini,
kurumundan aldığı öğrenci belgesini, onaylı transkriptini dilekçesine ekleyerek, ilgili yarıyıla
ait kayıt yenileme döneminden en geç on beş gün önce Fakültemiz öğrenci işlerine başvuru
yapması gereklidir.
2. Öğrenci işleri başvuruyu, öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm
başkanlığının görüşü doğrultusunda karar alınması için Fakülte Yönetim Kuruluna gönderir.
3. Alınan karar öğrenci işlerine gönderilir.
4. Öğrenci işleri, kararı Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına üst yazıyla gönderir.
5. ÖİDB, Üniversite Yönetim Kurulunda onaylanan kararı Fakülte öğrenci işlerine üst yazıyla
gönderir.
6. Öğrenci işleri, özel öğrencilik hakkı kazanan öğrenciye kararı bildirerek kayıt hakkında
bilgilendirir.
7. Öğrenci gerekli belgelerle Fakülte öğrenci işlerine başvurarak kaydını yaptırır.
8. Özel öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, yarıyıl sonunda; fakülte öğrenci işleri
tarafından kayıtlı olduğu üniversiteye yazılı olarak bildirilir.
9. Kayıtlı olduğu üniversite öğrencinin aldığı dersleri ve başarı durumunu değerlendirir.

