FARABİ ÖĞRENCİSİ SEÇİLDİNİZ NE YAPMANIZ GEREKİR?
(ASIL LİSTEDE OLAN VE YEDEKTEN ASILA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

Bugün itibariyle tercih ettiğiniz üniversitenin web sayfasını ziyaret ederek dönem derslerini bulmak,
varsa ONLİNE başvuru yapmak, akademik takvimlerine ulaşmak, varsa özel koşulları öğrenip bölüm
koordinatörünüzle iletişime geçmek ve aşağıda isimleri verilen formları elektronik ortamda (bilgisayar
ortamında) doldurup 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 16:00’a kadar Farabi Ofisimize teslim etmeniz
gerekmektedir.

FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
(6 Mayıs Tarihinde açıklanacak listede kabul gören öğrenciler için)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Giden Öğrenci/Dokümanlarda yayınlanan;
1- Öğrenim Protokolü: her yarıyıl için 5 adet (Önce kendiniz imzalamalısınız, sonra bölüm
koordinatörünüze imzalatarak ofise teslim etmelisiniz.)
2- Öğrenci Başvuru Formu: 2 Adet- Resimli (Önce kendiniz imzalamalısınız, sonra bölüm
koordinatörünüze imzalatarak ofise teslim etmelisiniz.)
3- Öğrenci Bilgi Formu :1 Adet
4- Öğrenim Yükümlülük Sözleşmesi: 2 Adet (Hesabınız yoksa Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Bankası TL Hesabı açtırınız, farklı banka ya da şube bildirimlerinizdeki hesaplara
aktarılacak Farabi Burslarının havale kesintilerinden Koordinatörlüğümüz mesul değildir)
5- IBAN Numarasının yazılı olduğu banka dekontu: 1 Adet ( bursların aktarılacağı hesap
kesinlikle öğrenci adına olmalı)
6- Nufüs cüzdanı Fotokopisi: 1 Adet

Belgelerde yer alan tüm imzalar ıslak imzalı olmalı, imzalandıktan sonra
fotokopi ile çoğaltmayınız!!
FORMLARI TESLİM ETTİNİZ, KURUL KARARINIZ ALINDI VE FORMLARINIZ
TERCİH ETTĞİNİZ ÜNİVERSİTEYE POSTALANDI, ONAYLANIP KABUL
MEKTUPLARINIZ GELDİ.
ŞİMDİ NE YAPMALISINIZ?
Akademik Takvime göre ders kayıt günleri yaklaştığı sıralarda tercih ettiğiniz üniversite ile iletişime
geçmeniz ya da web sayfasını ziyaret etmeniz gerekmektedir. Her üniversitenin ders kayıtlarıyla ilgili
farklı uygulamaları olabileceğinden, konuyla ilgili bilgi alıp kesinlikle ders kayıt gününüzü
geçirmememiz gerekir.
Dönem harçlarınızı ise kendi üniversitenize yani Ondokuz Mayıs Üniversitesine yatırmalısınız.
Gittiğiniz dönemler boyunca izinli sayıldığınızdan Ondokuz Mayıs Üniversitesine ders kaydı
yapmanıza gerek olmayacaktır.
İkinci öğretim öğrencisi bile olsanız gittiğiniz üniversitede 1. öğretimde öğreniminize devam etme
hakkına sahipsiniz.
Sadece devlet yurdunda kalan öğrencilerimiz ofisimizden alacakları Farabi Öğrenci Belgesi ile
gidecekleri şehirdeki devlet yurduna geçiş yapabilirler.

BURSLARIMI NASIL ALACAĞIM?
Farabi Değişim Programı Takviminde belirtilen sürelerde SGK’dan çalışmadığınıza dair belge ve
gittiğiniz kurumdan kayıt yaptırdığınıza dair öğrenci belgesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Farabi
Değişim Programı web sayfasında yayınlanan Çalışma ve Bildirim Dilekçesi Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü 55200 Atakum Samsun adresine gönderdikten sonra;
2016 Yılı için belirlenen aylık 400 TL’nin %70’i olan 280 TL Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesinde
belirttiğiniz hesap numarasına her ay aktarılacaktır. Her dönem 4 ay olarak hesaplanır.
Kalan tüm %30’luk kısmını ise dönüşünüzde öğrenim protokolünüzdeki toplam almanız kredi ile
başarı gösterdiğiniz derslerin toplam kredilerin oranında alabileceksiniz.

Örnek
Alınması gereken kredi: toplamı 30 Başarı Gösterilen Kredi toplamı :15
Toplam kalan( %30): 480TL
15/30*480=240 TL
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Elbette bu hakkınızdan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne
yazacağınız feragat dilekçesi ile vazgeçebilirsiniz. Unutmayınız ki vazgeçmek için üniversitemiz ders
kayıtlarının son günü geçirmemeniz gerekir.

DERS KAYDINIZ YAPILDI VE ÖĞRENİM BAŞLADI
Artık tercih ettiğiniz üniversitenin öğrencisisiniz ve diğer öğrencilerle eşit haklara sahipsiniz. Bu
süreçte karşılaşabileceğiniz dersler ve kredilerle ilgili sorunları bölüm koordinatörünüzle , diğer
sorunları gittiğiniz Farabi Ofisine ve ofisimize bildirmeniz gerekmektedir.
Öğrenim süresinin başladığı günden itibaren Farabi Takviminde belirtilen süre içerisinde öğrenim
protokolünüzdeki yapacağınız değişikleri ekle-sil formu (giden öğrenci/dokümanlar bknz.) ile
yapmanız gerekir gerekir, aksi takdirde değişiklikler resmi işleme konmayacaktır.
İkinci Öğretimde okuyan öğrencilerin, %10 luk dilim he saplamaları Ondokuz Mayıs
Üniversitesi tarafında yapılır, bu nedenle öğrenciler dönem notlarını gittikleri kurumdan
alarak, kendileri dilekçe ile birimlerinin öğrenci işlerine iletirler.

GİTTİĞİM ÜNİVERSİTE DERS GEÇME NOTU İLE KENDİ ÜNİVERSİTEMDEKİ
DERS GEÇME NOTU FARKLI, ŞİMDİ NE OLACAK?
Gittiğiniz üniversite ile kendi üniversitenizdeki ders geçme notları farklı olabilir. Bu durumda
gittiğiniz üniversitedeki geçme notu esas alınır, başarısız olunan dersler kendi üniversitenizde
alınacaktır. Öğrenciler bütünleme sınavlarına gittikleri kurumda girmek zorundadırlar. Hiçbir nedenle
gittiğiniz üniversitede yaz okulunda ders alma veya tek ders sınavına girme hakkına sahip değilsiniz.

DÖNEM BİTTİ NE YAPMAM GEREKİYOR?
Dönemizi tamamladınız ve artık üniversitemize geri geliyorsunuz. Dersleriniz saydırmak, farabi
bursunuzun %30’luk kısmını alabilmek ve bir sonraki döneme sorunsuz başlamak için aşağıdaki
belgeleri Farabi Ofisimize eksiksiz teslim etmeniz gerekmektedir.

Dönüş Belgeleri:
1-(Gidilen Kurum tarafından gönderilir.) Katılım Belgesi (1 adet asıl)
2--(Gidilen Kurum tarafından gönderilir.) Transkript (1 adet)
3-(Öğrenci tarafından teslim edilmelidir.) Öğrenci Nihai Raporu (1 Adet, Farabi Sayfamızda
mevcut)
Bu belgeleri ofisimize teslim ettikten sonra, Fakülte yönetim kurul kararı ile dersleriniz saydırılacak,
farabi bursunuz kalan kısmı ödenecektir. İşlemlerini tamamlayan öğrenci bir sonraki dönem kendi
üniversitesinde öğrenime başlayabilir, veya mezun durumda olan öğrenciler diplomalarını alabilirler.

TÜM DUYURULARIMIZ SADECE http://farabi.omu.edu.tr ADRESİNDEN
YAPILACAKTIR.
BAŞKA BİR SAYFAMIZ YOKTUR!!

Başarılar…

