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Üniversitemiz Senato’sunun 08.01.2014 tarih ve 2014 /10 sayılı kararı ile
belirlenen Lisansüstü Programlarına müracaat edecek “Uluslararası Öğrenci
Kabulüne İlişkin Usul ve Esaslar’’ın yeniden belirlenmesi konusu görüşüldü.
Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Usul ve Esaslar’ın aşağıdaki şekilde
yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
1.Uluslararası öğrencilerle, yurt dışına ikamet eden Türk vatandaşlarının
lisansüstü programlara kabul edilmesi için Yükseköğretim Kurumu tarafından
tanınan bir yükseköğretim kurumunun diplomasına sahip olması gerek.
2.Uluslararası öğrencilerden OMÜ lisansüstü yönetmenliğinin 8/1 maddesinde
yer alan “Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı
bir dilde yapılabilir” hükmü gereği eğitimini Türkçe olarak yapacak olanlar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
(OMÜ TÜRKÇE)’den veya diğer Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe Öğrenim
Merkezlerinden 100 puan üzerinden en az C1 veya 70 puan aldıklarını belgeleyen
diploma ya da diploma yerine geçen belge getirmek zorundadır. Yüksek Lisans
programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programına
başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe yapan bir
üniversitede tamamlandığını belgeleyenler ile yabancı bir dilde öğretim yapılması
kabul edilen lisansüstü programlara müracaat edecek uluslararası öğrenciler
Türkçe sınavından muaf tutulurlar. Bu şartları sağlayamayan adaylar, Türkçe
öğrenmek için izinli sayılır.
3.Uluslararası öğrencilerden OMÜ lisansüstü yönetmenliğinin 8/1 maddesinde
yer alan “Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı
bir dilde yapılabilir” hükmü gereği eğitimini yabancı bir dilde yapacak olanlardan
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince,
Japonca, ve Farsça dillerinden birini bilenlerden başka bir yabancı dil bilgisi
aranmaz.
4.Uluslararası öğrencilerden lisansüstü çalışmasını yabancı bir dilde yapacak
olanlar, çalışmasını yapacağı yabancı dilden YDS’den veya ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından
en az 70 puan veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Yüksek lisans
programına başvuranlardan lisans eğitimlerini, doktora programına
başvuranlardan lisans veya yüksek lisans eğitimlerini lisansüstü eğitim yapacağı
dilde yapanlarından yabancı dil bilgilerini belgelendirmeleri şartı aranmaz.
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