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ÜNİVERSİTE YAŞAMINIZ İÇİN FAYDALI BİLGİLER
Ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi Yönetmeliklerinde belirtilen kurallar ile Üniversite
Senatosu’nunaldığı kararlaragöreöğrenimlerinisürdürürler.
ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI
Değerli Öğrencilerimiz, Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak, 2021 akademik yılı için ÖSYM kanalı ile üniversitemize
yerleşen öğrencilerimiz ön kayıtlarını internet üzerinden yapabileceklerdir. ÖSYM sonuçları neticesinde
üniversitemizin ilgili bölümlerine yerleşen öğrencilerin ön kayıtları online sistem üzerinden alınacaktır. Resmi olarak
elektronik kayıtların hangi tarihlerde yapılacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmamıştır. Öğrencilerin izlemesi
gereken yol aşağıda belirtilmiştir;
1) Öğrenci, ana web sayfamızdan kayit.csu.edu.tr online ön kayıt sayfasına yönlendirilir.
2) Öğrenci, karşısına çıkan forma TC kimlik numarasını ve bölüm kodunu yazdığında kişisel bilgileri otomatik
olarakforma gelir.
3) Öğrenci, adres, telefon vb. bilgilerini günceller.
4) Sisteme eklenecek evraklar aşağıda belirtilmiştir:
a) ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM sayfasından alınabilir)
b) Lise diploması (e-devletten alınabilir)
c) Nüfus cüzdanı örneği (e-devletten alınabilir)
d) İkametgâh (e-devletten alınabilir)
e) Erkek adaylar için; üniversiteye kayıt yapmasında sakınca yoktur belgesi (e-devletten alınabilir)
f) Eğitim harç dekontu (Ödeme yapıldığına dair dekont)
5) KİÜ Mali İşler Müdürlüğü, eğitim harç dekontunu gördüğünde, kendi sistemine girişi yaparak ödemeye
onayverir.
6) KİÜ Öğrenci İşleri Direktörlüğü, sisteme evrakları düşen öğrencinin evrak kontrollerini yapar.
7) Kontroller sonrası öğrencinin online ön kayıt işlemleri tamamlanır.
➢ Öğrenci, vermiş olduğu tüm evrak ve bilgilerinin doğruluğu beyan eder.
➢ Öğrenci, ön kayıtta ilettiği tüm belgelerin orijinallerini 04 Ekim 2021 tarihlerine kadara Kıbrıs İlim Üniversitesi
kampüsüne bizzat getireceğini ve öğrenci işlerine teslim edeceğini kabul eder.
➢ Ön kayıt işlemlerini internet tamamlayan öğrencilerimiz, öğrenci pasaportlarını almak için işlemlerini
hemen başlatarak adaya pasaport ile giriş yapmak zorundadırlar.
➢ Öğrencinin, kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
Vekalet ile kayıt yapacak öğrencinin, Noterden (kendi adına kayıt yaptırmak üzere) vekalet vermesi, vekil olarak
atanan kişinin vekalet aslı ile bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
➢ Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
➢ Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak
bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde kazandıkları programa geçici kayıt
yapabileceklerdir. 31 Aralık 2021 tarihine kadar mezuniyet belgelerinin asıllarını yükseköğretim kurumlarına ibraz
etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
➢
OKUL HARCI ÖDEME BİLGİLERİ
2021-2022 AKADEMİK YIL ÖDEME ŞEKLİ
1. PEŞİN ÖDEME
Akademik yıl ücretini, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen banka ve hesap bilgileri üzerinden peşin ya
da dönemlik 2 taksit peşin ödeme seçeneklerinden biri ile yatırabilirsiniz. Yatırım yapılırken, AÇIKLAMA kısmına
Öğrencinin Adı – Soyadı ve TC Kimlik numarasının eklenmesi gerekmektedir.
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Banka Bilgileri
Banka İsmi
İBAN No

: Ziraat Bankası
: TR28 0001 0008 6000 2014 0050 16

2. ONLİNE KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Mali İşler mail adresimiz olan muhasebe@csu.edu.tr hesabına online kredi kartı ile ödeme talebinizi yazmanız
halinde, https://payment.csu.edu.tr/ linkimize size ödeme onayı için verilen ödeme kodunu girip, ŞİMDİ ÖDE
butonuna tıklamış olduğunuzda, açılan ekranda sizden kart bilgileriniz talep edilecektir. Yönlendirilmiş olduğunuz
bu sayfadan sizden istenen bilgileri eksiksiz girmeniz halinde ödemeniz gerçekleşmiş olacaktır.
3. KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Üniversitemizin Mali İşler Müdürlüğüne bizzat gelerek kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

DİKKAT
Mali İşler Müdürlüğü kuralları gereği, eğitim ve/veya herhangi bir ödemeyi NAKİT olarak almamaktadır. Bunedenle
yukarıda belirtile ödeme şekillerinden (Online ödeme ve Kredi Kartı) biri ile ödeme yapılması rica olunur.
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Akademik Yıl, Akademik Takvim ve Öğrenim Süresi
Akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. 2 hafta süren ﬁnal sınavları bu sürelere dahil değildir.
Kayıtlar, başvurular, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihler, Üniversite Senatosu’nca belirlenen Akademik Takvim ile
düzenlenir. Yazöğreniminin yapılıpyapılmayacağı her yıl Üniversite Senatosutarafındankarara bağlanır.
Normal öğrenim süresi, ön lisans programlarında 4 yarıyıl, lisans programlarında 8 yarıyıldır. Bu sürelere İngilizcehazırlıksınıfı ve
yaz okulundageçirilensüreler dahil değildir.
Akademik Danışman
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından
akademik danışman olarak atanır. Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu izler, ilgili yönetmelik ve yönergeler
hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesinisağlar vediğerakademikkonulardaöğrenciyerehberlik
eder.Öğrencilerindersseçme, ders ekleme-bırakma, derstençekilmeişlemleri akademikdanışmanonayıylayapılır.
Ders Kayıtları
Öğrenciler ders kayıtlarını Güz ve Bahar yarıyılları için Akademik Takvim ’de belirtilen tarihler arasında, https://kius.csu.edu.tr
adresindenyaparlar.Derskayıtları,akademikdanışmanlarınonayıylakesinleşir.
Öğrenciler ilk iki yarıyıl, ilgili bölümün/programın öğretim programında yer alan derslerin tamamına kayıt olmakzorundadır.
Öğrenciler ilgili bölümün/programın öğretim programındaki zorunlu derslere ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli
derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurularak
akademik danışman onayı ile belirlenir. Bazı derslere kayıt yaptırılabilmesi için ön koşullar getirilebilir. Bu durumda, ilgili derse
kayıt yaptırabilmek için belirlenen koşullarınsağlanmış olması gerekmektedir.
Kayıt Yenileme
Ara ve son sınıﬂarda öğrenim gören öğrenciler, her yarıyıl başında Akademik Takvim ‘de belirtilen tarihler arasında kayıtlarını
yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada ücretli veya kısmi burslu öğrencilerin eğitimöğretim ücreti ödemelerini yapmaları, ikinci aşamada ise tüm öğrencilerin ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Bu işlemleri
tamamlamayan öğrenciler, ilgili akademikyılda öğrencilikhaklarından yararlanamazlar.
Belgeler ve Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi
Öğrenci belgesi, transkript gibi resmî belge talepleri ve öğrenci bilgilerinin güncellenmesi için, hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri
içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya mail aracılığı ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
Öğrenci Kimlik Kartı
Ders kayıt işlemlerini tamamlayan tüm yeni kayıtlı öğrencilerimize Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kayıtlı olduklarını gösteren
Öğrenci Kimlik Kartı verilir.
Öğrenci Belgesi
Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlı olduklarını gösteren ve resmî bir belge olan Öğrenci Belgesi, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanır.
Öğrencilerimiz öğrenci belgelerine e-devlet sistemleri üzerinden de ulaşabilirler.
Not Dökümü (Transkript)
Öğrencilerin öğrenim hayatları süresince aldıkları dersleri, kredilerini ve başarı durumlarını gösteren not dökümü belgesi Öğrenci
İşleri Müdürlüğünce hazırlanır.
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Ders Ekleme-Bırakma ve Dersten Çekilme
Öğrenciler; Güz ve Bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren Akademik Takvim ‘de belirtilen tarihe kadar kayıt
yaptırdıkları derslerde akademik kurallar çerçevesinde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri bırakabilirler.
Ayrıca öğrenciler, Akademik Takvim ‘de belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları en fazla iki dersten,
danışmanın olumlu görüşünü alarak çekilebilirler. Bu durumda eğitim-öğretim ücretinde herhangi bir indirim/iade
yapılmaz.
Ders Transferi
Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekteyken üniversitemize geçiş yapmış veya öğrenimini tamamladıktan
sonra Üniversitemize kayıt yaptırmış öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri transfer edebilirler. Bunun için, öğrencilerin daha
önce aldıkları derslere ilişkin transkript ve ders içeriklerini kayıtlıbulundukları Fakülte/Yüksekokulateslimetmeleri gerekir.
FakülteyadaYüksekokul tarafındantransferikabul edilenderslertranskripttetransfer dönem olarakgösterilir.
Öğretim Programları, Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca izleyecekleri öğretim programları ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili
bölüm/program başkanlığınca düzenlenir. Öğretim programlarında; mezun olabilmek için tamamlanması gereken toplam kredi ile
alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık teorik, uygulama velaboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön
koşulları belirtilir. Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için, öğretim programında ön koşul olarak belirtilen önceki yarıyıllara ait bir
veyadahaçok dersin başarılmış olması gerekir.
Öğretim programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki kategoriye ayrılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve 1. yılda
alınan İngilizce dersleriyle mezuniyet için alınması zorunlu olan dersler ilgili bölümün zorunlu derslerini oluşturur. Öğretim
programlarında yer alan seçmeli dersler, alan seçmeli ve üniversiteseçmeli dersler olarakgruplandırılır.
Ders Yükü
Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin kredi toplamıdır. Öğrencilerin ilgili yarıyıllarda normal
ders yüklerinin ne olacağı, kayıtlı oldukları bölümün/programın öğretim programında belirtilir.Öğrencininbirakademikyıl
içerisindealacağı toplamkredi 30AKTS’dir.Genelnot ortalaması, en az 2.50 olan öğrenciler için yönetmelik dahilinde ve akademik
danışman onayı ile fazladan bir ders alınabilir. Her öğrenci özel koşullar dışında dönem içinde 30 AKTS ders yükünü doldurmak
zorundadır.
Derslere Devam
Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim
elemanınıngerekligördüğüsınavvediğerakademikçalışmalartoplamınınkuramsal dersler için %70'ine, uygulamalı dersler için
%80’ine devam etmekle yükümlüdür. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız/başarısız
sayılır. Bu kural tüm akademik programlar için geçerlidir.
Sınavlar ve Sınav Sonuçlarına İtiraz
Bir dersin ölçme ve değerlendirme işlemi için en az bir ara sınav ve ﬁnal sınavı yapılır. Ödev, laboratuvar, uygulama projesi ve
benzeri çalışmalar ölçme ve değerlendirmeye katılabilir. Sınav ve diğer ölçme- değerlendirmearaçlarınınsonuçları öğrenci
bilgisistemi üzerindenduyurulur.
Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgilerin öğrencilere önceden duyurulduğu sınavlar olup ilgili dersin haftalık ders
çizelgelerinde gösterilen saatleri içinde yapılır. Ara sınavlara katılmayan öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından
değerlendirilir ve mazeret sınavı yapılıp yapılmayacağına öğretim elemanı karar verir. Final sınavları, öğrencilerin ilgili derse ilişkin
toplam bilgilerinin ölçüldüğü ve başarı değerlendirmesinde önemli ağırlığı olansınavlardır.
Öğrenciler sınav notlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içinde kayıtlı oldukları
fakülte/yüksekokula yazılı olarakitirazedebilirler.
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Başarı Notları
Öğrencilerin bir derse ilişkin başarı durumlarını belirtmek için harﬂi not sistemi kullanılır. FF notu, dersten başarısız olan; NA notu, dersten
devamsızlıknedeniylebaşarısızolan öğrencileriçinkullanılır.Harfnotları vekatsayıları aşağıdaki gibidir:

S (geçer) notu, kredisiz (genel not ortalaması hesabını etkilemeyen) derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
U (kalır) notu,kredisiz (genel not ortalaması hesabını etkilemeyen) derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
NA (devamsız) notu, derse devam ile ilgili koşulların yerine getirilmediği dersler için kullanılır. NA notu alan öğrenciler ﬁnal
sınavına giremezler.
I (eksik) notu, öğretim elemanı tarafından kabul edilen bir mazeret nedeniyle, öğrencinin bazı şartlarını zamanında yerine
getiremediği dersler için kullanılır. Öğrencinin; I notu aldığı dersle ilgili eksikliklerini, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sistemine girişi
için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde tamamlamasıgereklidir.Aksi haldeInotu,kredili dersleriçinFF,kredisiz
dersleriçinUnotunadönüşür.
W (dersten çekilme) notu, öğrencinin, güz vebaharyarıyıllarındaakademik takvimdebelirtilen tarihe kadar, öğretimelemanı ve
akademikdanışmanın onayıileçekilmesineizinverilendersleriçinkullanılır.Öğrenciyebir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi
boyunca ön lisans programlarında iki, lisans programlarında ise altı dersten çekilme izni verilebilir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları
derslerden, daha önce çekildikleri derslerden,yaz okuluderslerindenveilkiki yarıyılınderslerindençekilemez.
TF (transfer) notu, öğrencinin başvurusu ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda aldığı
derslerin transferinde kullanılır.
Not Ortalamalarının Hesabı
Öğrencilerin başarı durumları her yarıyıl sonunda GPA (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve CGPA (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile izlenir.
Öğrencilerinbirdersten aldıkları toplam puan, odersin kredisiileyarıyılsonubaşarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. GPA, öğrencinin
ilgili yarıyılda kayıt yaptırdığı bütün derslerden elde ettiği toplam puanın, bu derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. CGPA,
öğrencinin ortalama hesap tarihine kadar kayıt yaptırdığı derslerin tümünden elde ettiği toplam puanın, bu derslerin kredi toplamına
bölünmesiyle elde edilir. CGPA hesabında, tekrarlanan derslerden alınan en son not ve kredi kullanılır ancak not dökümünde
(transkriptte) tekrar edilenderslerintamamı gösterilir.
Mezuniyet ve Diploma
Herhangi biryarıyılsonunda, kayıtlıolduğuöğretimprogramının tümderslerini başarıylatamamlayan,gerekli kredi sayısını sağlayan, varsa
staj, proje gibi yükümlülüklerini yerine getiren ve CGPA’sı en az 2.00 olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun mezuniyet kararıyla diploma
almaya hak kazanır. Diplomanın üzerinde, öğrencinin tamamlamış olduğu önlisans/lisans programının adı bulunur. Mezuniyet tarihi, ilgili
yönetim kurulunun mezuniyet kararını aldığı tarihtir.
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Kurum İçi Yatay Geçiş (Bölümlerarası Geçiş)
Hangi dönemlerde ve hangi bölümler için kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabul edileceği ve öğrenci kabul edecek bölümlerin
kontenjanları Akademik Takvim ‘de belirtilen tarihlerde ilan edilir. Başvurular, en erken ikinciyarıyıl,engeçbeşinciyarıyılınbaşında,
AkademikTakvim ‘de ilan edilen tarihler arasında yapılır.
Üniversitede farklı puan türü ile öğrenci kabul eden bölümler/programlar arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin üniversite giriş sınavına girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği bölüm/program için geçerli olan puan türünde aldığı
puanının, geçmek istediği bölüme/programa eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin bölümlerinin en düşük tabanlı
puanından az olmaması koşulu aranır.
Çift Anadal Programı (ÇAP)
Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin, başka bir bölümde/programda ikinci bir lisans diploması almalarına olanak
sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı verilir. Aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yapılamaz. Çift Anadal
başvuruları, Akademik Takvim’de ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Başvurular Fakülte/Yüksekokul
YönetimKurullarınca değerlendirilir.
Yandal Programı (YAP)
Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin, başka bir bölümde/programda belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına ve sertiﬁka
almalarına olanak sağlayan programa “Yandal Programı” adı verilir. Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz.
Yandal başvuruları Akademik Takvim ‘de ilan edilen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Başvurular,
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirilir.
İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma
Öğrencilere, eğitimlerine katkıda bulunacak, üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. olanakların ortaya çıkması halinde, ilgili birim
yönetim kurulu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin önce ilgili
Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.
Öğrenciler askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer nedenlerle, belgelendirilmesi ve öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve geç kayıt süresi bitmeden
yapılması gerekir. Kayıt dondurma, ilgili Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz.
Kaydı dondurulan/izinli sayılan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavlarına giremezler. Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını
yaparak öğrenimlerine devam ederler.
Harçsız Öğrenci Pasaportu
Üniversitemizi yeni kazanan ve belirlenen resmi kayıt tarihlerinde ön kayıtlarını tamamlayan öğrenciler e- devlet üzerinden
alacakları belgeler dahilinde pasaport başvurusunda bulunabilirler. KKTC’ye öğrenci olarak gelenlerin pasaportla giriş
yapmaları ve öğrenci vize işlemlerini (muhaceret) tamamlamaları yasalarca zorunludur.
BİLİŞİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İnternet Hizmeti:
Tüm binaların içerisinde internet erişimi mevcuttur. Kampüs içindeki Wi-Fi hizmetiyle internete erişebilmek için:
Şifreniz: #oncesen#youﬁrst
İnternet Üzerinden Yapılan Dersler ve Sınavlar:
Üniversitede ortak dersler, üniversitemizin KİUS platformu ve Microsoft TEAMS programı üzerinden verilmektedir. Pandemi
koşullarının gereği nedeniyle kısmen veya eğitimin online olması durumunda mevcut platformlardan eğitim programlarımız
aksatılmadan uygulanacaktır.
Bilgisayar Laboratuvarları:
Bilgisayar laboratuvarından yararlanmak isteyenler Fakülte/Yüksekokul Yönetimi’nin izni ve bilgisi dahilinde
laboratuvarlardan destek alabilirler.
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Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi
Merkez, Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını
çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve ama amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak amacıyla
çalışmaktadır.
Merkeztarafındanyapılan“KariyerGünleri”etkinlikleriileÜniversitemizinöğrenciyetiştirdiği alanlarda sektörel gelişmelerin ve
mesleki yönelimlerin tartışıldığı paneller düzenlenmekte, kişisel gelişim seminerlerinde iş arama süreci ile ilgili olarak
öğrencilerin sahip olmaları gereken donanımları artırılmaya çalışılmakta, profesyonel yöneticiler ve meslek temsilcileri ile
yapılan buluşmalarda öğrencilere ve mezunlara kariyer yollarını çizme konusunda deneyimlerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Üniversite-Sanayi İş birliği çerçevesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin içinde yer aldığı iş yaşamına teması artırma
amaçlı projeler yürütülmektedir. Kuruluşların açık pozisyonları ve iş olanaklarıyla ilgili bilgiler mezun ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.
Staj uygulamaları bulunan Fakülte ve Yüksekokullarla iş birliği yapılarak staj olanaklarının artırılması yönünde çalışmalara
destek verilmektedir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi
Merkez, doğrudan danışmanlık hizmetleri, eğitim ve bilinçlendirme programları aracılığıyla öğrencinin başarısını, gelişimini ve
psikolojik iyi oluş halini artırmayı teşvik eden bir ortam yaratmaktır. Özellikle, öğrencilerin olgun, entelektüel olarak yetkin, kültürel
açıdan hassas, ahlaki açıdan duyarlı ve topluma etkili bireyler haline gelmesi için mesleki, sosyal ve kişisel alanda bireysel ve grupla
psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. Merkez aynı zamanda film analiz günleri, psikolojik sohbetler ve katılım sertifikalı PDR
zirveleri düzenleyerek öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve kişisel alanda sahip olmaları gereken donanımları arttırmayı
hedeflemektedir.
Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemiz çatısı altında farklı branş ve alanlarda olmak üzere, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında belirli bir hedef
doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilim ve kültür faaliyetlerini planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla
bir araya gelerek oluşturdukları 25’ten fazla öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Yıl boyunca kendi dallarında çeşitli faaliyetler
gerçekleştiren öğrenci kulüplerimiz, öğrencilerin istek, yetenek ve yönelimlerine göre kurulmaktadır.
Öğrenci kulüpleri, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile
akademik gelişmelerini desteklemelerini sağlar. Bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, takım
çalışmasının önemine inanmaları ve özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Ayrıca öğrenci kulüpleri
ve bu kulüplerde üstlenilen görevler, öğrencilere liderlik vasıflarını, kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini
geliştirme fırsatı sunar. Tüm öğrencilerimizi kendilerini geliştirebilecekleri ve keyifli bir öğrencilik hayatı geçirebilecekleri
kulüplerimize kayıt olmaya bekliyoruz.
Mezunlarla İletişim:
Mezunların iletişim bilgilerinin güncellenmesi için web tabanlı bir sistem kurulmuştur. Üniversitenin tüm etkinliklerinden
mezunların haberdar edilmesi ve mezunlara özel çalışmaların duyurulması, buluşmalar düzenlenmesi için faaliyetler yapılmaktadır.
Yaz Okulu Bilgileri:
Kıbrıs İlim Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’ne göre açılan dersler çerçevesinde öğrenciler isteğe bağlı olarak ücretli bir şekilde
yaz okuluna ders kaydı yapabilirler. Yaz okulu eğitim süresi toplamda 7 hafta olup hızlandırılmış program uygulanmaktadır. Yaz
okulunda ara sınavı ve ﬁnal sınavları uygulanmakta olup bütünleme sınavları yapılmamaktadır.
Burslar:
Kıbrıs İlim Üniversitesi Burs Yönetmeliği’ne göre burslarımız, ÖSYM yerleştirme bursları, sporcu bursları, akademik başarı bursları
ve eğitim destek bursu adı altında dört ana grup altında toplanabilir.
Ulaşım:
Üniversitemizde öğrencilerimize sağlanan ulaşım hizmetleri ücretsizdir. Ana kampüs, yurtlar ve şehir merkezi arasında
karşılıklı ulaşım hizmetimiz bulunmaktadır. Servis saat ve güzergâh bilgileri için https://ulasm.csu.edu.tr sayfamızı ziyaret
edebilirsiniz. Üniversitemize yeni kayıt yapacak öğrencilerimiz bu web sayfası üzerinden karşılama talebinde bulunabilirler.
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Pandemi Koşulları:
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Üniversitemizin eğitim planındayüzyüzeeğitim(seyreltilmiş eğitim)yeralacaktır.
Salgın koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm değişiklikler ve güncel bilgiler Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacaktır. Bu
nedenle web sayfamızı ve KİUS portalını düzenli olarak izleyiniz.
Sosyal Medya Hesaplarımız ve İletişim Yolları:
Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimiz, verilerin ÖSYM’den üniversitemize aktarılmasının ardından üniversitemiz tarafından
aranacaklardır. Üniversitemize ulaşmak isteyen yeni öğrencilerimiz bize aşağıda bulunan iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Web sayfası: https://www.csu.edu.tr/tr/anasayfa/
Facebook: https://www.facebook.com/csuedutr/
Instagram: https://www.instagram.com/csuedutr/?hl=tr
Twitter: https://twitter.com/csuedutr

#OnceSen
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