ONLİNE BAŞVURU TARİHLERİ: 01.02.2016 tarihi saat :12.00 ile 29.02.2016 tarihi saat: 16.30’ a
kadardır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Kimler Başvurabilir:
1 ve 2. Öğretimde okuyan;
Önlisans ve Lisans sınıfının hazırlık ve birinci sınıfını tamamlayan öğrenciler ile yükseklisans ve
doktora dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler başvurabililer.
Önlisans ve lisans sınıfının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile yükseklisans ve doktora dönemleri ile
esas eğitime başladıkları ilk yarıyılında sonraki akademik yıl için başvuruda bulunabilirler.
Genel Ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri
başvurabilirler.
Genel Ağırlıklı Not ortalaması (GANO) 2.50 ve üzeri olan yükseklisans ve doktora öğrencileri
başvurabilirler.
Daha önce Farabi Değişim Programından bir veya iki yarıyıl faydalanmamış öğrenciler başvurabilir.
Bölümünü kapsayan herhangi bir kurumla anlaşması olan öğrencileri başvurabilir.
Tıp Fakültesi Tıp Bölümünde okuyan öğrenciler; 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar için başvuruda bulunabilirler.
Gitmek istenen yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor
ise başvuru formuna varsa yabancı dil puanını gösteren belgede eklenmelidir.
SEÇİM KRİTERLERİ:
Aynı Üniversitenin aynı bölümünü tercih eden öğrenciler not ortalamasına göre kendi aralarında
sıralanır. (Sınıf veya gündüz ve gece öğretimi farkı gözetilmez)
Sıralamada ilk iki asıl üçüncü ve dördüncü sıradakiler yedektir.
Üniversitemiz ile anlaşması bulunan bölümler http://farabi.omu.edu.tr/ adresinde mevcut olup,
Öğrenciler online başvurularını tamamladıktan sonra iki nüsha aday öğrenci başvuru formu (resimli)
ile öğrenci işleri daire başkanlığından ücretsiz edinecekleri iki adet öğrenci başarı durum belgesi
(transkritp) ile ofisimize başvuru süresi sununa kadar (29 Şubat 2016 Saat:17.00) teslim edilmesi
gerekmektedir.
Online Başvurusunu tamamlayan öğrenciler söz konusu tarihe kadar belgelerini teslim etmezlerse
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU TESLİM ADRESİ: Farabi Ofisi, Uluslararası İlişkiler Birimi, Eski Kreş Binası Lojman Durağı
karşısı Kampüs, Atakum SAMSUN
Teknik Destek: 0362 312 19 19 -1602-1603 veya omufarabi@gmail.com
Online Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce öğrenci işleri daire başkanlığından öğrenci başarı durum
belgesi (transkript) edininiz.
*İstanbul, Gazi ve Üniversiteleri her yıl bölüm/kontenjanlarını kendileri belirlemektedirler (web
sayfalarından bknz.)
*Ölisans ve Lisans Üstü öğrencilerimiz, tercihlerini mutlaka anlaşma listesinden kontrol ederek
başvurularını yapmalıdırlar.

