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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI KISA DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

 

 

Amacı 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı İAÜ bünyesinde ‘Uluslararası Kısa Süreli Eğitim’ 

düzenlenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- İAÜ’nin uluslararası anlaşmalı olduğu üniversiteler veya sadece kısa süreli 

eğitimler düzenlemek için iş birliği yaptığı uluslararası yükseköğrenim kurumlarının ön lisans, lisans 

ve yüksek lisans öğrencilerinin ve akademik personelin başvurabileceği 1 ile 6 hafta arasında sınırlı 

sürede yapılan eğitimlerdir.  

Tanımlar 

MADDE 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini (İAÜ), 

Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, 

Üniversite Senatosu: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,  

Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 

enstitülerde enstitü kurulunu 

  İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul 

yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu 

AKTS : İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit System-ECTS)'ni, 

İfade eder. 

Eğitim 

MADDE 4- (1) Uluslararası kısa süreli eğitim, İAÜ lisans, ön lisans ve yüksek lisans 

programlarında yer alan seçmeli derslerin içeriklerinin öğrencilere aktarılması ile gerçekleştirilir. 

Dersler  

MADDE 5- (1) Uluslararası Kısa Süreli Eğitim dersleri İAÜ fakülte, yüksek okulları ve 

enstitüleri seçmeli dersleri arasından ilgili yönetim kurullarınca belirlenir ve kayıt yaptırmış olan her 

öğrenci sadece bir ders seçer.  

Eğitimin Amaçları  

MADDE 6- (1) Kısa süreli (en az 2 hafta) eğitim kapsamında, açılmış olan derslere katılarak, 

devam sağlayan, öğrencilerin başarılı olmaları halinde İAÜ ön lisans ve lisans yönetmeliğine göre 

hesaplanan AKTS kredisi ve/veya sertifika almalarına olanak vermek. İki haftadan az süreli eğitim 

programlarında başarılı olanlara ise sadece sertifika verilir. 

(2) Uluslararası üniversite öğrencilerini İAÜ çatısı altında ve İstanbul’da bir araya getirerek 

Üniversitenin, İstanbul’un ve Türk kültürünün tanıtımını sağlamak. 

(3) İAÜ’nün uluslararası iş birliği yaptığı üniversiteler ile ortak kısa dönem eğitimler organize 

ederek iş birliğinin kuvvetlenmesini sağlamak. 

 



 
2

 
 

Esaslar 

MADDE 7- (1) Bir öğrencinin günlük ders yükü 6 saati aşamaz. 

(2) Açılacak yeni bir ders ile ilgili verilecek AKTS kredisi, dersin verildiği fakülte, 

yüksekokul veya enstitü tarafından hesaplanarak senato onayına sunulur. 

(3) Eğitimler dâhilinde verilecek derslere öğrencilerin kayıt olmaları için varsa derse özgü ön 

koşullar ayrı ayrı belirlenebilir. Her öğrenci ancak  tek bir ders alabilir.  

(4) Kısa süreli eğitimde açılan bir derse 5 den az kayıt olursa ders iptal edilebilir.  

(5) Kısa Süreli Eğitimlerin yürütülmesi ve derslerdeki başarı notlarının belirlenmesi, İAÜ 

Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim - Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. 

Ders Verecek Öğretim Elemanları  

MADDE 8- (1) Uluslararası Kısa Dönem Eğitimlerinde ders verecek öğretim elemanları, dersi 

düzenleyen ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitüler tarafından kurum içinden görevlendirilen İAÜ 

akademik personelidir. 

(2) İhtiyaç duyulduğunda konusunda uzman kurum dışından öğretim elemanları bu süre içinde 

anlaşmalı olarak görevlendirilebilir. Bu konuda karar İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu 

tarafından alınır.  

(3) Kısa Süreli Eğitimde aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı 

görevlendirilebilir.  

Takvim 

Madde 9- Kısa Süreli Eğitim takvimi Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Dersler / Öğrenci Sayıları  

MADDE 10- Uluslararası Kısa Dönem Eğitimde bir dersin açılabilmesi için kayıt yaptırmış 

en az öğrenci sayısı Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Bir derse kayıtlı öğrenci sayısı 25’i 

geçemez, geçtiği takdirde ve talep dâhilinde aynı ders için ikinci bir sınıf açılabilir.  

Başvuru ve Ücret  

MADDE 11- (1) Uluslararası Kısa Dönem Eğitime katılım öğrencilerin tercihlerine 

bağlıdır. Eğitim dâhilinde ve duruma göre her ders için belirlenmiş başvuru koşulları uyarınca 

öğrenciler eğitimi düzenleyen koordinatörlüğe başvururlar. 

(2) Ücretlendirme önerisi eğitimi düzenleyen koordinatörlükçe maliyetler dikkate alınarak 

hesaplanır ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onaylanması ile yürürlüğe girerek 

duyurulur. 

(3) Kısa Süreli Eğitim ile ilgili ücretler İAÜ ilgili birimince bildirilen hesaba eğitim 

katılımcıları tarafından eğitim başlamadan önce ödenir. 

Kabul Koşulları 

MADDE 12-  

- Vize 

- Pasaport Fotokopisi 

- 2 Fotoğraf 

http://www.aydin.edu.tr/EBS/source/yonetmelikler_yonergeler/yonetmelikler/2014_10_kasim_egt_ogr_sinav_yonetmeligi.pdf
http://www.aydin.edu.tr/EBS/source/yonetmelikler_yonergeler/yonetmelikler/Dis_HekimligiFak%C3%BCltesiEgitim-OgretimveSinavYonetmeligiResmiGazete.pdf
http://www.aydin.edu.tr/EBS/source/yonetmelikler_yonergeler/yonetmelikler/Dis_HekimligiFak%C3%BCltesiEgitim-OgretimveSinavYonetmeligiResmiGazete.pdf
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- Seyahat Sigortası 

- Yüksek Öğrenime Kayıtlı Olduğuna Dair Belge 

- İmzalı Başvuru Formu 

- Varsa ilgili ders ön koşullarını yerine getirdiğine dair belge 

- Ücretin ödendiğine dair dekont. 

Diğer Hükümler 

MADDE 13- Bu usul ve esaslarda belirtilmeyen hususlar için, İAÜ senato ve/veya yönetim 

kurulu kararları uygulanır.  

Yürürlük ve Yürütme 

MADDE 14- (1) Bu usul ve esaslar Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. 

(2) Bu usul ve esasları İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 


