Özel Atılım Lisesinden Mezun Olup, Atılım
Üniversitesi'ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğretim
Ücretlerinde İndirim Yapılması ile İlgili Usul ve
Esaslar
1.
Özel Atılım Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin Atılım Üniversitesi’ne kaydını
sağlamak ve bu öğrencileri çalışmaya teşvik etmek, başarı oranlarını arttırmak
amacıyla Atılım Üniversitesi programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran Özel Atılım
Lisesi öğrencilerine 2001-2002 akademik yılından başlamak üzere ilk yıl öğretim
ücretinden %50 indirim yapılır. İndirimden yararlanan öğrencinin aşağıda belirtilen
başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde izleyen öğretim yıllarında da indirim devam
eder.
a) İndirimin devam etmesi için öğrencilerin Hazırlık Okulu tarafından öğretim yılı
başında yapılan Atılım Üniversitesi (Proficiency) İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı
olması ya da eşdeğerliliği kabul edilen (TOEFL 173, IELTS 5.5, FCB (B)) ingilizce
sınavlarından birinde başarılı olduğunu belgelendirmesi ya da Hazırlık Okulunun
öğretim süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyini başarı ile tamamlayarak
Hazırlık Okulu tarafından yapılan (Proficiency) İngilizce Yeterlik Sınavından 100 tam
not üzerinden 70 başarı notu alarak bölüme geçiş hakkını kazanması gerekir.
b) Bölüme geçen öğrencilerin, yıl sonu akademik genel not ortalamasının en az 2.50
olması ve tüm derslerini başarı ile tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanması
gerekir.
c) İndirimin devam etmesi için öğrencilerin izleyen öğretim yıllarında da yıl sonu
akademik genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve tüm derslerini başarı ile
tamamlayarak bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanması gerekir.
d) Sözkonusu öğrencilerin yıl sonu akademik genel not ortalamalarının 3.50 (85) ve
üstü olması halinde Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
e) İndirim sadece öğretim ücretini kapsamakta olup, diğer amaçlarla alının ücretlerde
(ulaşım v.s.) indirim sözkonusu değildir.
2.
Özel Atılım Lisesi’nden mezun olup, halen Atılım Üniversitesinde öğrenimlerine
devam eden ve yukarıda tespit edilen başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler de
indirimden yararlanır.
3.
Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti yukarıda belirlenen koşullarda her zaman
değişiklik yapma hakkına haizdir.
4.
Bu esasları Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

