ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
PROGRAM BİLGİ FORMU
Programın Adı
Programın Seviyesi
Programın Süresi
Programın Koordinatörü
Programın Sorumlusu

Programın Amacı

Programın Kazanımları

Programın İstihdam Alanları
Programa Öğrenci Kabul Şartları

Programa Yerleştirilme İşlemleri
Programın Kontenjanı
Programın Müfredatı
Programın Yürütülmesi
Programda Ödemeler

Programda Sınavlar

Programda Uygulama (Staj)
Programda Mevzuat
Programda Diploma Bilgisi

Güvenlik Bilimleri
Lisans Tamamlama
2 yıl
Doç. Dr. M. Tevfik GÜLSOY
Arş. Gör. Gürkan YILDIRIM
Program, alanlarında önlisans diplomasına sahip olan Emniyet Teşkilatı çalışanlarının
yaşam boyu öğrenim ilkeleri çerçevesinde mesleki gelişimi destekleyen bir öğrenme
süreci imkânı vermek amacıyla zaman ve mekân bağımsız olarak, sahip oldukları yaşam
standartlarından ve çalışma şartlarından ödün vermeden lisans seviyesinde bir öğrenme
sürecine dâhil olmalarını sağlamaktır.
Güvenlik Lisans Tamamlama Programına kayıt olup, bu programdan mezun olacak
öğrenciler halen devlet kadrolarında görev yapan kişilerdir. Dolayısıyla aktif olarak
görevde bulunan kişilerin programdan mezun olmaları görev yapılan alanda hizmet
kalitesini artıracaktır. Bununla birlikte programdan mezun olanlara memuriyet
müktesebatı açısından da faydaları olacaktır.
Bu programdan mezun olacak öğrenciler lisans programlarından mezun olan öğrencilerin
kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olacak
öğrenciler halen görev yapmakta oldukları birimlerde istihdam edileceklerdir.
Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000
ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir.
Programa Polis Meslek Yüksekokulları veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Polis Meslek Eğitimi Önlisans Programından mezun olanlar yerleştirileceklerdir.
(Öğrenciler programa ön kayıt sırasına göre yerleştirileceklerdir)
5.000 öğrenci
Programda uygulanacak olan müfredata ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak,
internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı
yapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
Programın yıllık ücreti 1200 TL olup, programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler 12 ay
boyunca 100’er TL ödeyeceklerdir.
Programda;
a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
b) Yarıyıl sonu (final) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek
olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.
Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde
bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans
diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

