KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 7(1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Üniversite tarafından yapılır. Asıl kontenjanların dolmaması durumunda; yedek listedeki adayın
başvurduğu akademik birimdeki boş kontenjana kayıt yaptırabilmesi için, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, dilekçe/başvuru formu ile Uluslararası İlişkiler
Birimine başvurması gerekir. Yerleştirmeler, adayların puan sıralamasına göre yapılır.
Yedek listede ismi bulunduğu halde dilekçe/başvuru formu olmayan adayların kayıtlan yapılmaz.
(2) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için yeterli değildir. Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulunun belirlediği puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını sağlamayan ve asil/yedek listelerde yer almayan adayların başvurulan dikkate
alınmaz.
Değerlendirme puanlarının dönüşümünde, Üniversitenin Uluslararası Sınavların Dönüşüm Tablosu kullanılır.
Değerlendirme, puan ve tercih sırasına göre bölüm/program bazında yapılır. Puanı yüksek olan adaydan başlamak koşuluyla, tercih sırasına göre asil adaylar
belirlenir. Başvuran diğer adaylar ise puan ve tercih sırasına göre yedek aday olarak belirlenir.
(3) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
(4) Eğitim dili tamamen Türkçe olan bölümlere/programlara kayıt hakkı kazanan adaylardan C1 düzeyinde Türkçe yeterlik sertifikası olmayanlar, bir yıl
içerisinde bu dil düzeylerini Cl seviyesine çıkarmakla ve bu seviyede olduğunu belgelemekle yükümlüdürler. Dil yeterliliği olmayan adaylar, KOÜ DİLMER'de
öğrenim ücretini ödemek koşuluyla hazırlık eğitimi alırlar. Bir yıl içerisinde Cl düzeyinde Türkçe yeterlik sertifikası alamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir,
(5) Eğitim dili kısmen Türkçe ve diğer diller (İngilizce veya Arapça) olan bölümlere/programlara kayıt hakkı kazanan adayların hem Türkçe yeterliklerini hem
de diğer dildeki yeterliklerini iki yıl içinde belgelemeleri zorunludur. Bu belgeleri sunamayan adayların Üniversite ile ilişiği kesilir. Türkçe dışındaki diğer diller
için uluslararası geçerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları yeterlidir. Bu belgeleri olmayan ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim ücretini
ödemek koşuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda veya KOÜ DiLMER'de yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere/programlara başvurularda adaylar, ilgili birimin özel yetenek sınavına tabi tutulurlar. Özel yetenek
sınavında başarılı olan adayların kayıtlan yapılır.
(7) Tercihlerine göre herhangi bir bölüme/programa kayıt yaptıran bir öğrenci, aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde tekrar tercihte bulunamaz ve bölüm/program
değiştiremez.

