DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ
(Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun 06/09/2012 tarihli ve 17 sayılı toplantısında
kabul edilmiştir.)
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi, isteğe bağlı yabancı dil
hazırlık sınıfı müracaatlarının değerlendirilmesinde ve yerleştirmede uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Dumlupınar Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık ve
İkinci Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi müracaatları ve öğrenci yerleştirmede uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Müracaatların Değerlendirilmesi
Madde 3- (1) Yabancı Diller Yüksek Okulu Kurulu, her eğitim öğretim yılı başında hazırlık
sınıfları için öğrenci kontenjanını belirler. Kontenjanın belirlenmesinde fiziksel şartlar ve öğretim
kadrosu imkânları göz önüne alınır.
Madde 4- (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü kayıtlarında alınan talepler, kontenjan sayısını
aşmadığı takdirde, bütün öğrenciler hazırlık sınıfına yerleştirilirler.
Madde 5- (1) Zorunlu hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin hazırlık programına
yerleştirilmesinden sonra kalan kullanılabilir kontenjanın %20’si ön lisans, %5’i lisansüstü ve kalan
%75’i lisans eğitimi öğrencilerine ayrılır.
(2) Lisans eğitimi öğrencilerine ayrılan kontenjanın dağılımı; öncelikle isteğe bağlı %30
yabancı dille eğitim yapan bölümlerde başvuru yapanların yerleştirilmesinden sonra, üniversiteye
yerleştirme puan türündeki Türkiye sıralamaları esas alınarak yapılır. Kontenjan adedince öğrenci
asil ve aynı sayıda öğrenci de yedek olarak belirlenir.
Madde 6- (1) Ön lisans müracaatlarının kontenjanı aşması halinde, yerleştirmede öğrencilerin
üniversite sınavında yerleştirildikleri puan türündeki Türkiye sıralamaları esas alınır. Aynı miktarda
öğrenci yedek listesinde yer alır.
Madde 7- (1) Lisansüstü müracaatlarının kontenjanı aşması durumunda, sıralamada ALES
puanları esas alınır. Yedeklerin sıralaması da aynı şekilde belirlenir.
Madde 8- (1) İkinci yabancı dil için; öğrencinin müracaatında sırasıyla ilk üç dil tercihini
belirtmesi istenir. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki Türkiye
sıralaması ve her yan yabancı dil için ayrılan kontenjan dikkate alınır.
Yönergede Hükmü Bulunmayan Haller
Madde 9- (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde Yabancı Diller Yüksek Okulu
kararı, Senato onayıyla uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Dumlupınar
Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

