دانشگاه علوم کاربردی ساکاریا
ی
کاردان و کارشنایس است.
این خالصه ای از دستورالعمل برای پذیرش دانشجویان خارج از کشور در مقطع
ً
ر
بگتید
لطفا برای اطالعات بیشت با ما تماس ر

سهمیه دانشجویان
ن
ن
کاردای و کارشنایس ارائه
های که تحصیالت
ماده  )1( -8سهمیه دانشجویان بی الملیل که برای سال مربوطه برای گروه ی
ی
خارج از خارج از کشور تأیید شده است  ،توسط
یم دهند  ،که توسط شورای آموزش عایل برای پذیرش دانشجویان
ی
ر
هماهنگ ن
بی الملیل دانشجویان و در راهنمای منتش شده توسط  OSYMبه هیئت مدیره ارائه
سنای دانشگاه با توصیه
یم شود.
ر
( )3داوطلبان ن
حداکث برای  5برنامه درخواست دهند .پذیرش بر اساس اولویت انتخاب رشته داوطلب
بی الملیل یم توانند
انجام یم شود.
( )4داوطلبان دانشجوی ن
بی الملیل برای درخواست و انتخاب رشته باید فارغ التحصیل و یا دانش آموز سال آخر باشند.
ن
های که با آزمون استعدادهای ویژه پذیرش
( )5در صورت اخذ پذیرش ،پیش ثبت نام داوطلبان بی الملیل که برای برنامه ی
یم کنند ،انجام یم شود .در صورت موفقیت این داوطلبان در آزمون استعدادهای ویژه که توسط واحد مربوطه برگزار
نهای انجام یم شود.
یم شود  ،ثبت نام ی
ی
بی الملیل پذیرش دانشجو توسط ر
ن
هماهنگ ن
( )6مکانها و تاری خ آزمونهای ن
تعیی یم شود .هزینه
بی الملیل دانشجویان
دفث
تعیی یم شود و به حسای که برای دانشجویان ن
ن
بی الملیل باز شده است ،واریز یم
آزمون توسط هیئت اداری دانشگاه
ی
شود.
زیای درخواست ها
ار ی
داوطلب که به عنوان دانشجوی اصیل یا ذخثه برای یگ از انتخاب هایش اخذ پذیرش کرده است ،
( )7سایر انتخابات
ی
در نظر گرفته نیم شود.
( )8رعایت رشایط درخواست الزاما دلیل بر اخذ پذیرش نیم شود.
ن
داوطلبای که در مقاطع کارشنایس پذیرفته شده اند به آدرس های ایمییل که یط درخواست
( )9نامه پذیرش رسیم
آنالین به ر
دفث ثبت اعالم کرده اند ارسال یم شود تا بتوانند ویزا دریافت کنند.
سنجش
ن
تعیی سطح
ماده  )1( - 12سنجش ؛
الف) لیست داوطلبان پذیرفته شده در تاریخهای مشخص شده در تقویم دانشگایه بر روی وب سایت دانشگاه اعالم
یم شود.
ن
تعیی شده درخواست ها برای سهمیه های خایل ،
ب) ممکن است پس از اعالم لیست پذیرفته شدگان ،در تاریخهای
توسط دانشگاه پذیرفته شود.
کمک هزینه  /شهریه
ماده  )1( -14ن
مثان کمک هزینه و شهریه ای که باید از دانشجویان ن
بی الملیل که حق تحصیل در دانشگاه ما را دارند جمع
ن
تعیی یم شود.
آوری شود توسط هیئت اجر یای دانشگاه در چارچوب تصمیم شورای وزرا
ن
تعیی یم شود.
دانشجوی توسط هیئت اداری دانشگاه
( )2اصول مربوط به معافیت یا رشایط تخفیف از شهریه
ی

وضعیت مهارت زبان
ن
های که زبان آموزش آنها تریک است پذیرفته یم شوند  ،برای رشوع تحصیالت خود
ماده  )l( - 17داوطلبای که در برنامه ی
پس از ثبت نام  ،باید دارای مدرک مهارت زبان تریک باشند.
به عنوان مدرک مهارت زبان تریک ؛ نتایج آزمون معافیت مهارت صادر شده توسط موسسه یونس امره یا دانشگاه ما
معتث است( .مدارک  TÖMERاخذ شده از موسسه یونس امره باید در یط  2سال قبل از تاری خ ثبت نام در دانشگاه اخذ
ی
شده باشد).
داوطلبای که مهارت ن
ن
ن
کاف در زبان تریک ندارند در  SADEMثبت نام یم شوند.
دانشجویای که تحصیالت یک ساله تریک
در  SADEMو امتحان مهارت زبان تریک را را با موفقیت گذرانده اند  ،تحصیالت آکادمیک خود را آغاز یم کنند.
ر
ن
ی
خارج (انگلییس) دارند در
مقدمای زبان
های که نیاز به دوره
( )5دانشجویای که مطابق مفاد این بخشنامه برای برنامه ی
ن
کسای که نیم توانند مهارت زبان انگلییس خود را با هرگونه سند امتحان زبان پذیرفته شده
دانشگاه پذیرفته شده اند و
توسط سنا اثبات کنند و یا در آزمون مهارت انگلییس که در آغاز سال تحصییل برگزار یم شود موفق نبوده اند ،در برنامه
ر
مقدمای زبان پذیرفته یم شوند.
ن
ر
ر
ی
دانشجویای که نتوانند مهارت خود را
حداکث  2سال است .ثبت نام
خارج یا تریک
مقدمای زبان
( )6طول دوره آموزش
در پایان  2سال ثبت کنند  ،باطل یم شود.

دانشگاه علوم کاربردی ساکاریا
رشایط ثبت نام برای دانشجویان بی الملل (خارج)
امتحانات و نمرات پایه ای که یم توان در ثبت نام استفاده کرد.
پذیرش دانشجو از خارج از کشور؛ برای پذیرفته شدن در برنامه های دانشگایه لیست از آزمون های رسارسی و/یا بی
الملیل که آنها گذرانده اند و حداقل نمرات دریافت آنها با توجه به نوع برنامه ای که برای آن درخواست کرده اند
(پیوست  )1-ارائه یم شود.
مدت اعتبار آزمون های ورودی دانشگاه ( SATو ( 2 )...دو) سال است .در صورت لزوم این فهرست (پیوست )1-
توسط سناتو تمدید یم شود.
معتی است ( ABİTURو غیه).
امتحانات وضعیت امتحانات فارغ التحصییل دبیستان به طور نامحدود ر
داوطلبان که نمره ای در لیست مندرج در پیوست  1ندارند ،یم توانند به همراه مدارک مقدمان برای نوع نمره اقدام
کنند .کارهای معادل سازی در این زمینه توسط کمیسیون انجام یم شود.
نمرات پایه برای امتحانات مندرج در جدول پیوست  1با تصمیم سناتو قابل تغیی است.
کسان که مدال های طال  ،نقره و برنز را از المپیک علیم بی الملیل دریافت کرده اند که  TÜBİTAKآنها را به رسمیت
شناخته است و در آنها حضور دارند در اولویت رتبه بندی قرار دارند.
اصول ثبت نام
ررسایط درخواست ،تاری خ های درخواست ،مداریک که باید در گروه درخواست شود و سهمیه های مورد تأیید شورای
آموزش عایل در تاریخهای تعیی شده در تقویم دانشگایه در وب سایت دانشگاه اعالم یم شود.
درخواستها در تاریخهای مشخص شده در اطالعیه به صورت حضوری ،از طریق پست یا آنالین به اداره ثبت نام
دانشگاه ارسال یم شود .برای درخواست هان که از طریق پست ارسال یم شوند ،مهلت ارزی ران در نظر گرفته یم شود.
در برنامه های ارسال شده از طریق پست ،اسناد درخواست دریافت شده پس از مهلت درخواست به دلیل تأخی
پست مورد رسیدیک قرار نیم گیند .هزینه درخواست داوطلبان که پس از درخواست به دانشگاه ما درخواست خود را
پس یم گیند و کسان که نیم توانند در هیچ برنامه ای قرار گیند بازگردانده نیم شود .اطالعات ارائه شده در برنامه
های ارائه شده به صورت آنالین صحیح تلق یم شود ،اما مراحل ثبت نام افرادی که در طول ارزی ران و ثبت نام نهان یا
در تاری خ بعدی معلوم شود که اطالعات اشتباه و نادرست داده اند ،لغو یم شود.
داوطلبان دانشجوی بی الملیل یم توانند حداک ری برای  5گروه درخواست دهند .قرارگیی بر اساس اولویت انتخاب
رشته داوطلب انجام یم شود .داوطلبان دانشجوی بی الملیل برای درخواست و انتخاب باید حتما دانشجوی سال
آخر کارشنایس و یا فارغ التحصیل باشند.
در صورت پذیرفته شدن در برنامه مربوطه پیش ثبت نام داوطلبان دانشجوی بی الملیل که برای برنامه هان که
دانشجو با آزمون استعدادهای ویژه پذیرفته شده اند ،انجام یم شود .در صورت موفقیت این داوطلبان در آزمون
استعدادهای ویژه که توسط واحد مربوطه برگزار یم شود ثبت نام نهان انجام یم شود.
مکان ها و تاری خ آزمون های بی الملیل پذیرش دانشجو توسط هماهنگ کننده بی الملیل دانشجویان تعیی یم شود.
هزینه آزمون توسط هیئت اداری دانشگاه تعیی یم شود و به حساب مربوطه واریز یم شود تا برای دانشجویان بی
الملیل باز شود.
توجه :یم توانید برای دریافت اطالعات در مورد پیوست  1با ما تماس بگیید.
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