ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2015/2016 AKADEMİK YILI ….. DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
2 Nüsha Olarak
Öğrenci, Güz dönemi için protokol hazırlıyorsa GÜZ, Yıllık
Hazırlanır
hazırlıyorsa GÜZ + BAHAR şeklinde yazar.

ADAY ÖĞRENCİ
BAŞVURU FORMU
Fotoğraflarınız açık ve net olmalıdır.

Dikkat! Fotoğrafı zımbalanmış veya fotoğrafsız belgeler
Adı – Soyadıkesinlikle kabul edilmeyecektir.
Öğrenci No
T.C. Kimlik No
Ön Lisans

Öğrenim
TIP Durumu
Fakültesi öğrencileri, YÖK
ün 100 lük sistemden 4 lük
Fakülte
sisteme dönüştürme tablosunu
dikkate alarak not
Bölüm / Program
ortalamalarının dönüştürülmüş
halini yazacaklardır
Sınıf

Yüksek Lisans

Doktora

Mevcut sınıf bilginizi giriniz

Not Ortalaması
Gidilecek Yükseköğretim Kurumu

Lisans

G.A.N.O.

Aday başvurusu yaptığınız dönemdeki, o döneme
kadar olan mevcut ağırlıklı not ortalamanızı buraya
belirtiniz. Yani Transkriptinizde altta yazan GANO
değeri buraya yazılacaktır.

Tercih edilen üniversitenin adı bu kısma yazılacaktır. Her öğrencinin sadece
tek tercih hakkı vardır.

E-posta

@

Telefon

0

Ekler

1. Not Dökümü
2. Başvurduğunuz programın öğrenim dili yabancı bir dil ise,
dil düzeyinizi gösteren belge
/

/

Tarih ve İmza
imza

Gitmek istediğiniz eğitim-öğretim
yılına ait tarihleri giriniz.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2016/2017 AKADEMİK YILI ….. DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Öğrenci, Güz dönemi için protokol hazırlıyorsa GÜZ, Yıllık hazırlıyorsa GÜZ + BAHAR şeklinde yazar.

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı

:

2 Nüsha
Olarak
Hazırlanır

T.C. Kimlik No :
Bölümü

:

:
Öğrenci No
Fotoğraflarınız açık ve net olmalıdır.

Hazırlanacak 3 nüshanın hepsinde aynı fotoğraf kullanılmalıdır.

Dikkat! Zımbalanmış fotoğraflı veya fotoğrafsız belgeler kesinlikle
Gönderen Kurum

kabul edilmeyecektir.

Kabul Eden Kurum

Kurum Adı

Gönderen Kurum : ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİadı, adresi ve iletişim bilgileri yazılacaktır.
www.erzincan.edu.tr internet adresinin iletişim kısmında yazan adresi kullanabilirsiniz

Adresi

Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ

Tel

0

0

Faks

0

0

E-Posta
Bölüm Koordinatörü
Tel
Faks
E-Posta

@

Erzincan Üniversitesi adres ve iletişim bilgilerine, ayrıca
üniversitemiz Farabi Kurum koordinatörü ve akademik
birimlerin birim/bölüm koordinatörlerine ilişkin iletişim
bilgilerine www.erzincan.edu.tr internet adresimizin Farabi
web sayfasından ulaşabilirsiniz.

@

*Kurum koordinatörünün Adı-Soyadını ve İşyeri Telefonunu yazmanız yeterlidir. Diğer bilgiler
yazılmayabilir.
0
0
*Bölüm koordinatörünün Adı-Soyadını, Ünvanını
ve İşyeri Telefonunu yazmanız yeterlidir.
Diğer
bilgiler
yazılmayabilir.
0
0
@

@

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ (Başvuran öğrenci tarafından doldurulacaktır.)
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Uyruğu

/

/

Adres :
Öğrenciler kendilerine ulaşılabilecek tüm

telefon numaralarını ve e-mail
adreslerini eksiksiz bir şekilde yazacaklardır.

Doğum Yeri
Telefon
E-Posta

@

Devam Edilen Diploma
Derecesi
Sınıfı
Ekteki not dökümümde öğrenciliğimin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgiler görülebilir. Başvuru esnasında bilinmeyen hususlar daha
sonra bildirilecektir.

DİL YETERLİLİĞİ
Öğrencisi olunan bölümde öğretim dili (Türkçeden başka bir dil ise):

Yabancı Dil

Zayıf

Orta

İyi

Mükemmel

1.
2.

Başvuru formundaki bütün bilgilerin
doğruluğunu ve kendi bilgim doğrultusunda
doldurulduğunu beyan ederim.

Öğrencinin İmzası
Bu bölüm öğrenci
tarafından
imzalanacaktır.

Tarih:

/

/

Adayın Farabi Değişim Programından yararlanmasında herhangi bir sakınca yoktur

Bölüm Başkanı veya
Koordinatörünün İmzası
Bu kısım görevli bölüm
koordinatörü tarafından
imzalanacaktır.

Tarih:

/

/

Kurum Koordinatörünün
İmzası
Bu kısım kurum
koordinatörü tarafından
imzalanacaktır.

Tarih:

/

/

Öğrenciler eğer 1 dönem için değişim hareketliliğe
katılacaklarsa, kayıtlı bulundukları kendi
üniversitelerinde tek dönemde almaları gereken
toplam ders kredi sayısını,2 dönem için değişime
gideceklerse toplam 2 dönem için almaları gereken
toplam kredi sayısını yazacaklardır

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Adı - Soyadı

1 Nüsha
Olarak
Hazırlanır

ÖĞRENCİ BİLGİ
FORMU
Erzincan Üniversitesine kayıt olurken öğrenci işleri

T.C. Kimlik No

tarafından öğrenciye verilen kayıt numarası buraya
yazılacaktır. Eğer numara bilinmiyorsa boş bırakılabilir.

Kayıt Numarası
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Uyruğu

Bölüm alan kodlarına www.erzincan.edu.tr internet
adresimizin Farabi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca aynı
kodlar Farabi Anlaşmalarında da bulunmaktadır.

Öğrencinin Kurumu
Bölüm Alan Kodu
Daha Önce Okuduğu Yıl Sayısı

Erzincan Üniversitesinde öğrenim görülen
toplam süre yıl olarak yazılacaktır.

Ulusal Ders Kredi Toplamı
AKTS Kredisi Toplamı (Uygulanıyorsa)
Özel Bakıma İhtiyacı
Gidilen Yükseköğretim Kurumundaki Eğitim Dili
Ülkedeki Dil
Öğrencinin Genel Not Ortalaması
Dil Seviyesi

G.A.N.O.

Aday başvurusu yaptığınız
dönemdeki, o döneme kadar olan
mevcut ağırlıklı not ortalamanızı
buraya belirtiniz. Yani
Transkriptinizde yazan son GANO
değeri buraya yazılacaktır.

Dil Hazırlığı
Öğrencinin Gideceği Kurum
Öğrencinin İletişim Bilgileri
Gidilen Üniversitedeki İletişim Bilgileri
Toplam Burs

Gidilen Üniversitede öğrenci ile iletişim
kurulabilecek her türlü telefon, adres ve mail
adresi yazılacaktır.

Ön Ödeme
Son Ödeme
Öğrenim Başlangıç Tarihi
Öğrenim Bitiş Tarihi
Toplam Burs, Ön Ödeme, Son Ödeme, Öğrenim Başlangıç Tarihi ve Öğrenim Bitiş Tarihi kısımları
Öğrenim Kademesi (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,
hakkında yeterli bilgi yoksa boş bırakılabilir.
Doktora)
Daha Önce Farabi Programına Katılıp Katılmadığı
(Evet / Hayır)
Daha Önce Erasmus Programından Faydalanıp
(Evet / Hayır)
Faydalanmadığı
Açıklamalar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

1 Nüsha
Olarak
Hazırlanır

Bir değişim öğrencisi olarak aşağıdakileri bekleme hakkına sahipsiniz:

•
•
•
•
•
•
•

Kendi kurumunuz ile misafir olduğunuz yükseköğretim kurumu arasında bir Farabi
Değişim Programı Protokolünün olması;
Gönderen ve misafir olunan kurumların sizinle, alınacak kredileri de içeren, değişim
süresince gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerinizin ayrıntılarını belirten bir Öğrenim Protokolü
imzalaması;
Değişim süresince, gideceğiniz yükseköğretim kurumunun o kurumdaki öğrencilerden
istenenler dışında herhangi bir ücret talep etmemesi;
Öğrenim Protokolü’ne uygun olarak değişim esnasında tatmin edici biçimde tamamlanan
faaliyetler ile ilgili olarak kendi yükseköğretim kurumunuz tarafından tam akademik
tanınma sağlanması;
Değişimi kabul eden üniversitedeki faaliyetlerinizin sonunda verilecek olan, yapılan
öğrenimi kapsayan ve gidilen kurum tarafından imzalanan başarılan dersler, kredileri ve
notlarınızı belirten bir not çizelgesi verilmesi;
Gideceğiniz kurum tarafından kendi öğrencileriyle aynı muameleye tabi tutulma ve
hizmet bekleme;
Kendi kurumunuzdan aldığınız burslar, hibeler veya kredilerin, değişim süresince devam
ettirilmesi.

Değişim öğrencisi olarak sizden aşağıdakileri yapmanız beklenmektedir:

•
•
•
•

Farabi Değişim Programı genel kuralları yanında kendi kurumunuz ile imzaladığınız
Yükümlülük Anlaşması’nın kurallarına ve yükümlülüklerine uymak;
Öğrenim Protokolü’ndeki herhangi bir değişikliğin, hem kendi kurumunuzla, hem de
değişimi kabul eden kurum ile derhal yazılı olarak kararlaştırılmasını temin etmek;
Öğrenim süresinin tamamından (ilgili sınavlardan veya diğer değerlendirmelerden
geçmek dahil) gideceğiniz kurumda kararlaştırıldığı şekilde başarılı olmak ve o kurumun
kurallarına ve yönetmeliklerine uymak.
Değişim süresi sonunda geri döndüğünüzde, değişim süresi boyunca yaptıklarınıza ilişkin
bir rapor yazarak geri bildirimde bulunmanız.

Eğer bir problemle karşılaşırsanız:
•
•

Problemi açık şekilde tespit etmeli, hak ve yükümlülüklerinizi teyit etmelisiniz.
Değişim ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığınızda öncelikle Bölüm Koordinatörünüz
ile iletişim kurmalısınız.

Öğrenci, beyannameyi okur ve sayfa sonunda “Kabul Ediyorum”

yazar ve imzalar .

1 Nüsha
Olarak
ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ
Hazırlanır
2016/2017 AKADEMİK YILI ….. DÖNEMİ
Öğrenci, Güz dönemi için protokol
hazırlıyorsa
GÜZ,PROGRAMI
Yıllık hazırlıyorsa GÜZ + BAHAR şeklinde yazar.
FARABİ
DEĞİŞİM

ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ
Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf
Gönderen Yükseköğretim

Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörü
ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf
bilgilerine www.erzincan.edu.tr internet adresimizin
Öğrencinin
Farabi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kurumunun Adı

Adı Soyadı

Açık Adresi
Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ

Kurumdaki Görevi

Farabi Kurum Koordinatörü

Planlanan Öğrenim Hareketliliği Süresi

Açık Adresi
Öğrenci, Güz dönemi için gidiyorsa 4

ay , her 2 dönem için gidiyorsa 8 ay
şeklinde belirtir.

Seçiniz

Gidilecek Yükseköğretim Kurumu
Taraflar yukarda gösterilen üniversitede; yukarda yazılı planlanan sürede
faaliyeti
gerçekleştirilmesi
üzere anlaşmanın
temel parçası olan
Farabideğişim
Değişim
Programı
kapsamında
bir dönem
aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmıştır.

Ekler

veya iki dönem değişim hakkı kazanan öğrencinin
gideceği üniversitenin adı yazılır.

Ek I

FARABİ PROTOKOLÜ

Ek II

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

Ek III

FARABİ YÖNETMELİĞİ

Ek IV

FARABİ MALİ ESAS VE USULLER

Ek V

FARABİ ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ

Ek VI

ÖĞRENCİ KABUL BELGESİ

Ek VII

ÖĞRENCİ KATILIM BELGESİ (Değişimden Sonra)

Ek VIII

ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU (Değişimden Sonra)
ŞARTLAR

MADDE-1- HİBENİN AMACI
1.1 Kurum, yararlanıcı öğrenciye FARABİ kapsamında yer alan öğrenci değişim faaliyetine katılımı için YÖK tarafından belirlenen
miktarlarda FARABİ bursu verir.
1.2 Yararlanıcı, bursu kabul eder ve kendi sorumluluğu altında öğrenim hareketliliği faaliyetini Ek’de Öğrenim Protokol’ünde
tanımlandığı şekliyle yerine getirmeyi taahhüt eder
1.3 Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder.
1.4 Şartlarla ilgili her türlü değişiklik veya ek yazılı olarak yapılır.

MADDE-2-SÜRE
2.1 Anlaşma, yükseköğretim kurumu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
2.2 Öğrenci değişimi faaliyeti en erken 1 Eylül tarihinde başlar; en geç 31 Ağustos tarihinde son bulur.

Öğrenim Kredisi alan veya ziraat Bankasında hesabı bulunanlar ve yeni hesap açtıran öğrencilerimiz aşağıdaki
MADDE
-3-banka
BURS hesaplarına ilişkin Banka adı- Banka şubesi ve IBAN numaralarını öğrenebilirler. Sorgu ekranında
linkten,
sorulan bilgileri kartınızdan öğrenebilirsiniz.
3.1 Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının *bir buçuk katı tutarında burs
http://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/MusteriIliskileri/Pages/IBANHesaplama.aspx
ödenir.
3.2 Nihai burs miktarı öğrencinin FARABİ öğrenim hareketliliği faaliyeti amacıyla gittiği yükseköğretim kurumunda kaldığı süre ile,
değişim için belirlenen aylık burs miktarının çarpılması ile hesap edilir. Yararlanıcı değişim faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini
gösteren bir belge (Katılım Belgesi) sunmakla yükümlüdür.
MADDE -4- ÖDEME
4.1 **Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım
Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin geri kalan burs miktarının ödemesi
yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının Farabi Değişim Programı dâhilinde normalde gerçekleşmesi gereken gün
sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla
çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri
de dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının
otuzda biridir.
Ödemeler öğrencinin aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:
MADDE -5-

Banka adı ve Şubesi

Bankası

Şb.

BANKA HESABI
Hesap sahibinin adı
Tam hesap numarası (IBAN No)

TR

İMZALAR
Yararlanıcı

Kurum

Yukarıdaki kart örneğinde yeşil renkli olarak
Kurum Koordinatörü
İmzası link
belirtilen kısımda
yer alan bilgileri,
sayfasında gelen sorgu ekranında araştırdığınızda
Ziraat Bankasının ilgili şubesini öğrenebilirsiniz

Öğrenci İmzası

İmza

Yer

:

Tarih :
*

İmza

Yer
/

/

:

Tarih :

/

/

Farabi Değişim Programı burs oranları YÖK Kararına bağlı olarak 1.5 katına kadar arttırılabilir.(Farabi Değişim Programı Esas
ve Usuller Değişik 8 inci madde, 1.3.2013 Genel Kurul Kararı)

** YÖK’ün almış olduğu karar doğrultusunda bir eğitim öğretim dönemi; bir yarıyıl 4 (Güz), iki yarıyıl 8 (Güz/Güz+Bahar) aydır.

Öğrenci, Güz dönemi için protokol hazırlıyorsa GÜZ, Yıllık
hazırlıyorsa GÜZ + BAHAR şeklinde işaretler. Yıllık giden öğrenci
protokol hazırlarken sadece güz+bahar kutucuğunu işaretler.
Öğrenciler eğer tek dönem için değişime katılmayacaklar ise
protokolü yıllık olarak tek evrakta hazırlamak durumundadır.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

3 Nüsha
Olarak
Hazırlanır

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

EĞİTİM ÖGRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ

2015/2016

Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
TC Kimlik No

Gidilecek olan üniversitenin adı bu kısma yazılır.

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O.
ABD/Bölümü/Programı
Kabul Eden Yükseköğretim Kurumu

Kabul Eden Yükseköğretim Kurumunda Alınacak Dersler

(
Kod

Gönderen Yükseköğretim Kurumunda Sayılacak Dersler

Üniversitesi)
Dersin Adı

(
Kredi

Kod

Üniversitesi)
Dersin Adı

Kredi

1
2
3
4
5
6
7

Bu bölümde öğrenci, gideceği
yükseköğretim kurumunda, ilgili dönemde
verilen derslerden, Sayılacak Dersler
kısmında belirttiği derslere denk olan
dersleri yazacaktır. Her iki kısımda da ilgili
derslerin Ders

Kodları ve

Kredileri de eksiksiz yazılacaktır.

Bu bölümde, eğer öğrenci Farabi
Değişim Programı kapsamında
gitmeseydi gelecek yıl ilgili
dönemde hangi dersleri alması
gerekirdi? Dönem dersleri ve alttan
dersleri burada yazar. Ama üstten
ders alamaz. Kayıtlı olduğu
üniversitede alacağı dersleri buraya

8
9

DİKKAT!!!Protokolün hazırlandığı döneme ilişkin öğrencinin, o dönemde, alması gereken
derslerin kredileri toplamı , gidilecek yükseköğretim kurumunda alınacak derslerin
kredileri toplamından fazla olamaz!!!

10
11
12

TOPLAM KREDİ

TOPLAM KREDİ

Öğrencinin İmzası Bu bölüm öğrenci tarafından imzalanacaktır.
Tarih:

/

/

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.
Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

Bu kısım görevli bölüm koordinatörü ve ilgili
programın bölüm başkanı tarafından
imzalanacaktır.
Tarih

İmza
/

Bu kısım kurum koordinatörü tarafından
imzalanacaktır.
Tarih

/

İmza
/

/

KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.
Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

Bu bölüm Gidilecek olan Üniversite Yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

Tarih

İmza
/

/

Tarih

İmza
/

/

Gidilecek olan üniversitenin adı bu Kısıma yazılır.
Öğrencinin Adı-Soyadı
TC Kimlik Numarası
Y.Okul/Fakülte/Enstitü
Bölümü
Gidilecek Yükseköğretim Kurumu
Alınacak Dersler ve Sayılacak Dersler kısmında denkliği belirtilen dersler ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkan
uyuşmazlık ve çeşitli sıkıntılar olması halinde Alınacak Dersler ve Sayılacak Dersler bölümlerinde ekleme ve
silme işlemleri gerçekleştirilebilir.
Bu işlem için Ekle/Sil tablosu kullanılır.
DERS PROGRAMINDA
YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler

Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

Kodu

Dersin Adı

Kredi

1
2

Ekle/Sil yapmak isteyen öğrenci durumunu açıkca ifade ettiği bir dilekçe ile kendisindeki ve gittiği
3 kurumdaki orjinal öğrenim protokollerini kurum koordinatörlüğüne gönderecektir. Her bir eklenen ve
silinen ders ayrı ayrı ve alt alta olacak şekilde ; Ders Kodu, Ders Adı ve Kredisi net ve eksiksiz bir
Toplam Kredi
Toplam Kredi
şekilde yazılmalıdır.
Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

Kodu

Dersin Adı

1
2
3

Ekle/Sil süresi, gidilen ünivesitede ilgili dönemin başlamasından itibaren 30
gündür. Süre bittikten sonra yapılan değişiklik talepleri kabul edilmez!!!
Toplam Kredi

Toplam Kredi

(Sadece gerekli olduğunda kullanınız.)

Öğrencinin İmzası: …………………………………

Tarih: …/…/201

Kredi

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

Bölüm Başkanı
Koordinatörü
Adı/Soyadı

Birim

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

Adı/Soyadı
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih

………………………………………………………….........

../…/201

İmza

…………………………………………………………

İmza

Tarih

İmza

…/…/201
KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

Birim (Fakülte/Enstitü/Y.Okul)

Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı

Adı/Soyadı

………………………………………………………………………………………………….

Tarih

……………………………………………………………………………………………….………

İmza

…/…/201

Tarih

İmza

…/…/201

Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci;
1. Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin Akademik Takvimi’ne
göre yapacağını,
2. Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini,
3. Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak
zorunda olduğunu,
4. Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi,
5. Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin
uygulanacağını
kabul etmiş sayılır.

DERS DENKLİKLERİ NASIL SAĞLANIR?
1. Alınacak Dersler kısmında yazdığınız tüm derslerin birebir karşılığını gideceğiniz üniversitenin
programlarından tespiti birincil hedefimizdir.
2. Bazı derslerimizde eşleşme olmayabilir. Aynı dönem(Güz veya Bahar) dersleri olması koşuluyla
Gidilen Üniversitede üstten ve alttan ders seçilerek eşleme yapılabilir. Öğrenci kendi
üniversitesinde üstten ders alamaz.(Ders uyuşmazlıkları görülmesi halinde istisna yapılabilir.
Bakınız: Madde 5)
3. Üstten ve alttan eşleme yapılamazsa o zaman aynı dönem dersleri olması koşuluyla içerik olarak
en yakın muadili seçilerek ders ikame ettirilir.
4. İlk 3 seçeneğin olumsuz olması durumunda aynı dönem dersleri olması koşuluyla aradığımız ders
farklı bir bölümde mevcutsa oradan ders alınarak bu eksik giderilir.
5. İlk 4 seçeneğin olumsuz olması durumunda (aynı dönem dersleri olması koşuluyla), eğer öğrenci
açısından risk oluşturabilecek bir durum yoksa, öğrenci dengini bulamadığı dersi tercih etmeyip
döndüğünde alttan almayı isteyebilir. Örneğin öğrencimiz 1. Sınıf öğrencisi ve farabi kapsamında
2. Sınıfı Gazi üniversitesinde tamamlamaya hak kazandı. Bir veya birkaç dersinin denkliğini
sağlayamadı. Denkliğini sağlayamadığı 2. Sınıf dersini veya derslerini alttan almak suretiyle
gelecek yıla erteleyebilir. Toplamda alması gereken kredi toplamını tamamlamak için gelecek yıl
alacağı (aynı dönem dersleri olması koşuluyla) 3. Sınıf derslerinden, Gazi üniversitesinde olanları
eşleyerek öğrenip protokolünde belirtip üstten ders almak şeklinde bir yol izleyerek kredi
toplamını tamamlar ve Farabi Değişim Programına başlar. Programı tamamlayıp kayıtlı olduğu
kuruma döndüğünde aldığı derslerden muaf sayılır. Almadığı dersleri alttan alarak eğitimine
devam eder.
6. Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede alacağı 2 dönemlik bazı dersler gideceği üniversitede tek
dönem olarak okutulabilir.(Tam terside geçerli)Bir örnekle açıklayalım. Güz ve Bahar
dönemlerinde okutulan Maliye I ve Maliye II dersleri olsun. Öğrencinin gideceği üniversitede
sadece BAHAR döneminde okulan bu dersin denkliğini sağlarken şöyle bir yol izleyeceğiz.
Öğrencinin I ve II olarak ayrı ayrı olarak alacağı ders muhteviyatı karşı tarafta tek seferde veriliyor.
Dolayısıyla karşı tarafta BAHAR döneminde Maliye dersinden alacağı notu, Maliye I ve Maliye II
derslerinin her ikisine de sayacağız. Yani Maliye dersi AA olursa Maliye I ve Maliye II derslerinin
her ikisine de AA değeri işlenecek. İlgili değişikliği öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik
birimlerin öğrenci işleri bölümü gerçekleştirecekler. Öğrenim Protokolünde bu durumu şöyle
belirteceğiz:

Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
Kodu

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler

Dersin Adı

Kredi

1

BORÇLAR HUKUKU
GENEL

2

Kodu

Dersin Adı

Kredi

4

BORÇLAR HUKUKU GENEL

4

CEZA HUKUKU GENEL

4

CEZA HUKUKU GENEL

4

3

İDARE HUKUKU

3

İDARE HUKUKU

4

4

DEVLETLER UMUMİ
HUKUKU

2

DEVLETLER UMUMİ
HUKUKU

3

5

TÜRK HUKUK TARİHİ

2

TÜRK HUKUK TARİHİ

2

6

MALİYE

2

MALİYE I

2

9

İNGİLİZCE

2

İNGİLİZCE

2

10

HUKUK FELSEFESİ ve
HUKUK SOSYOLOJİSİ

2

İSLAM HUKUKU

2

7
8

Toplam Kredi

Toplam Kredi

Üstteki çerçevenin bulunduğu bölüme, “Farabi kapsamında gidilmeseydi gelecek yıl ilgili
dönemde hangi dersler alınacaktı?” sorusunun cevabı yazılacaktır

Soldaki kısıma ise gidilecek üniversitenin ilgili döneminde denkliğini sağladığımız
dersleri yazıyoruz.

Örnekteki tabloda 1-2-3-4-5 ve 9 nolu derslerin birebir eşlendiği görülmektedir.
Alt çerçevede 6 nolu MALİYE I dersini kayıtlı olduğumuz üniversitenin ilgili sınıfın ilgili
dönem dersi olduğu için yazıyoruz. Aslında MALİYE I dersine denk bir ders yok. İlgili yılın
Güz döneminde gidilen üniversitenin Maliye dersini alıyormuş gibi aynen protokole yazılır.
Böylelikle kredi farkı oluşmamış olur. Zaten karşı tarafta BAHAR döneminde Maliye
dersinden alacağı notu, Maliye I ve Maliye II derslerinin her ikisine de sayacağız. Yani
Maliye dersi AA olursa Maliye I ve Maliye II derslerinin her ikisine de AA değeri işlenecek.
Eğer öğrenci Maliye dersinden FF alırsa Maliye I ve Maliye II derslerinin her ikisine de FF
değeri yazılacaktır. İlgili değişikliği öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birimlerin
öğrenci işleri bölümü gerçekleştirecekler.
Kredi toplamını sağlamak amacıyla 7 ve 8 nolu dersler her iki kısımda da boş
bırakılmıştır. Oluşan kredi farkının böyle durumlarda nasıl tamamlanacağı ilerleyen
kısımlarda bahsedilecek ve 7. ve 8. derslerin nasıl doldurulacağı gösterilecektir. Öğrenci bu
dersleri seçerken kayıtlı olduğu üniversitenin derslerinden, gideceği üniversitedeki derslere
uyanlar arasından seçmeye özen göstermelidir.
Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

1
2

5
6

GİDİLEN
ÜNİVERSİTEDE
ALACAĞI DERSLER

7

EN AZ X KREDİ

4
GÖNDEREN
ÜNİVERSİTEDE
SAYILACAK DERSLER

X kredi (ECTS/AKTS)

3

8
9
10
Toplam Kredi

X

Toplam Kredi

X

Öğrencinin, öğrenim protokolünde belirttiği dersler arasında denklik ve denge bulunmalıdır.
Öğrenim protokolünde Erzincan Üniversitesine ait bölümde yazılan derslerin kredileri toplamı, gidilen
üniversiteye ait bölümde belirtilen derslerin kredileri toplamına eşit veya gidilen kuruma ait bölümde
belirtilen derslerin kredileri toplamı daha fazla olmalıdır. Kesinlikle daha az olamaz. Fazla olması
durumu sadece derslerin, açıkta herhangi eşleşmemiş bir ders kalmaması durumunda geçerlidir.
Öğrencinin, denkliği sağlamasına rağmen fazla ders alması durumu bölüm koordinatörü tarafından
dikkatle incelenmelidir. Öğrencinin, denklik sırasında oluşan özel durumlar haricinde fazladan ders
alması ve üstten ders alması uygun değildir. Elzem ve mücbir sebepler olmadıkça üstten ders
alınmasına müsaade edilmemektedir.
Ayrıca oluşabilecek kredi farkını tamamlamak amacıyla denkliği sağlanmamış ve tek amacı
kredi farkını tamamlamak olan dersleri eklemelidir. Protokole yazılan her dersin mutlaka bir eşleneği
olmalıdır.
SEÇİMLİK DERSLER
Öğrenci, kendi kurumundaki (Erzincan Üniversitesi) seçimlik derslerden alacağı seçmeli
dersleri kodları ve kredileri ile belirtir. Gidilen kurumda seçmeli derslerin kesinleşmemesi nedeniyle
öğrenci, gidilen kurum kısmında seçmeli dersleri belirtirken Seçmeli Ders, 2 kredi şeklinde yazar.
Gidilen kurumdaki seçmeli derslere ait kodları veya isimlerini belirtmez.

Derslere devam zorunluluğu….
Farabi Değişim Programı kapsamında, Erzincan Üniversitesi ile arasına protokol bulunan herhangi bir
üniversiteye gitme hakkı kazanan öğrenciler; öğrenim protokolünde belirttikleri ve denklikleri
yönetim kurulu kararı ile tescillenmiş olan tüm derslerden sorumludurlar. Giden öğrencinin, değişim
sürecinde gittiği üniversiteden aldığı derslerden devamsızlık yaparak kalması durumunda kalınan
ders sayısı 2 den fazla ise öğrenciye yapılan burs ödemeleri kesilir; öğrenci, daha önce yapılmış olan
ödemeleri geri iade etmek zorunda kalır.

Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

1

Analitik Kimya

4

2

Elektroanalitik

2

3

Fizikokimya

6

4

Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler
Kodu

Dersin Adı

Kredi

1

Analitik Kimya

6

2

Fizikokimya

4

3

Korozyon

2

4

5

NOT?

5

6

AĞIRLIKLI

6

7

ORTALAMA

7

8

8

9

9
Toplam Kredi

Toplam Kredi

12

12

Derslere ait krediler her zaman aynı değerde olmayabilir. Derslerin birebir eşlenmesine
rağmen kredi farkları oluşabilir. Bu farkları giderebilmek için protokole fazladan ders eklenerek iki
taraf arasındaki kredi farkı kapatılmaya çalışılır. Yukarıdaki örnekte 3 ayrı olay 2 renkli bölge üzerinde
örneklendirilmiştir.

Yeşil Bölge

(1) Teke Tek Ders Eşleştirmesi Sonucu Kredi Farkının oluşması:
1

Organik Kimya

4

1

Organik Kimya

6

Örneğin Erzincan Üniversitesi dersi olan 6 kredilik Organik Kimya dersi ile gidilen
üniversitede okutulan 4 kredilik Organik Kimya dersi eşleştirildi fakat 2 kredilik fark var. Bu farkın
giderilmesi için 2 kredilik rasgele bir ders seçimi yapıldı. Kredi farkını tamamlamak amacıyla fazladan
protokole eklenen 2 kredilik ders ile 4 kredilik Organik Kimya dersinin ortalama değeri aşağıdaki gibi
hesaplanır: Örneğin 4 kredilik Organik Kimya dersinin vize ve finaller sonrasındaki nihai değeri 64
olsun. 2 kredilik Enstrümentel Analiz dersinin vize ve finaller sonrasındaki nihai değeri 35 olsun.

Net Değ=
er

2)
( 64 x 4 ) + ( 35 x=
( 4 + 2)

326
= 54,3333 şeklinde olacaktır. 4 lük not sistemi kullanan
6

kurumlarda aynı formül, nihai değerler yerine harf değerleri kullanılarak hesaplanacaktır.
GIDILEN ÜNIVERSITEDEKI sayısal notların harf derecesine çevrilmesi işlemlerinde 54,3333 sayısal
değerinin harf karşılığı esas alınır ve Erzincan Üniversitesindeki 6 kredilik Organik Kimya dersinin
değeri esas alınan bu harf değeri olur. Eğer gidilen üniversitede verilen harf değeri, Erzincan
Üniversitesinde kullanılan harf sistemine yer almıyorsa Erzincan Üniversitesinden Farabi değişimi
kapsamında giden öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili birimin yönetim kurulu durum değerlendirmesi
yaparak gereken not baremini belirler.

(2) Örneğin Analitik kimya dersi Erzincan Üniversitesinde tek dönemde tek ders olarak
okutulsun. Gidilen üniversitede iki ayrı ders olarak okutulsun:
A) Aynı dönemde iki ayrı ders olarak okutuluyorsa:
Analitik Kimya 6 kredilik ders olarak tek dönemde Erzincan Üniversitesinde okutuluyor ve
gidilen üniversitede 4 kredilik Analitik Kimya ve 2 kredilik Elektroanalitik dersleri olmak üzere iki
parça olarak verilmektedir. Böyle bir durumda gidilen üniversitedeki bu iki ders Erzincan
Üniversitesindeki 6 kredilik Analitik Kimya dersine eşleştirilir. Böylelikle teke tek eşleşmeden dolayı
oluşacak olan kredi farkı giderilmiş olmaktadır. Gidilen üniversitedeki bu iki dersin transkripte
yansıması; bu iki dersin ortalaması şeklinde olacaktır. Örneğin 4 kredilik Analitik Kimya dersinin vize
ve finaller sonrasındaki nihai değeri 70 olsun. 2 kredilik Elektroanalitik dersinin vize ve finaller
sonrasındaki nihai değeri 50 olsun.

Net Değ=
er

2)
( 70 x4 ) + ( 50 x=
( 4 + 2)

380
= 63,3333 şeklinde olacaktır. 4 lük not sistemi kullanan
6

kurumlarda aynı formül, nihai değerler yerine harf değerleri kullanılarak hesaplanacaktır.
GİDİLEN ÜNİVERSİTEDEKİ sayısal notların harf derecesine çevrilmesi işlemlerinde 63,3333 sayısal
değerinin harf karşılığı esas alınır ve Erzincan Üniversitesindeki 6 kredilik Analitik Kimya dersinin
değeri esas alınan bu harf değeri olur. Eğer gidilen üniversitede verilen harf değeri, Erzincan
Üniversitesinde kullanılan harf sistemine yer almıyorsa Erzincan Üniversitesinden Farabi değişimi
kapsamında giden öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili birimin yönetim kurulu durum değerlendirmesi
yaparak gereken not baremini belirler.

B) Farklı dönemde iki ayrı ders olarak okutuluyorsa:
Güz dönemi protokolünde ayrı bir eşleme ve Bahar dönemi protokolünde ayrı bir eşleme yapılır.
Güz Dönemi
1

Analitik Kimya

4

1

Analitik Kimya

6

Elektroanalitik

2

1

Analitik Kimya

6

Bahar Dönemi
1

Güz döneminde alınacak dersler (Gidilen Üniversiteye ait olan dersler kısmına) 2 kredilik bir
ders ekleyerek ve Bahar döneminde, alınacak dersler (Gidilen Üniversiteye ait olan dersler kısmına) 4
kredilik bir ders eklenir ve 6 kredilik Organik Kimya dersinin net değeri, 1. Durumda belirtilen
örnekteki gibi hesaplanır.
Kırmızı Bölge
3

Fizikokimya

6

2

Fizikokimya

4

3

Korozyon

2

Erzincan Üniversitesinde tek dönem olarak okutulan bir dersin gidilen üniversitede tek
dönemde 2 ayrı ders olarak okutulması
Bu şekilde oluşan ders ayrımlarında gidilen üniversitenin 6 kredilik Fizikokimya dersi ile
Erzincan Üniversitesinin 4 kredilik Fizikokimya ve 2 kredilik Korozyon dersleri eşleştirilir. Gidilen
üniversitede 6 kredilik Fizikokimya dersinden alınacak nihai sonuç ne ise öğrenci geri döndüğünde
aynen 4 kredilik Fizikokimya ve 2 kredilik Korozyon derslerine işlenir. Yani 6 kredilik Fizikokimya dersi
AA gelirse 4 kredilik Fizikokimya ve 2 kredilik Korozyon dersleri AA olarak sisteme(öğrenci
otomasyonu) girilir. Eğer 6 kredilik Fizikokimya dersi FF gelirse 4 kredilik Fizikokimya ve 2 kredilik
Korozyon dersleri FF olarak sisteme(öğrenci otomasyonu) girilir.

İlk protokol örneğinde 10 nolu derslere baktığımızda “İŞ HUKUKU” ve “HUKUK
FELSEFESİ ve HUKUK SOSYOLOJİSİ” dersleri ikame dersler değillerdir. Bu şekilde bir
eşleme yapılamaz, muadil dersler olarak görülemezler. Muadil ders ararken içerik olarak
benzer olan dersleri seçmemiz gerekir.
Ancak bazen istisnai durumlar olabilir. İŞ HUKUKU dersi güz dönemi dersi iken
gidilecek üniversitede de bahar dönemi dersi olabilir. HUKUK FELSEFESİ ve HUKUK
SOSYOLOJİSİ dersi bahar dönemi dersi iken gidilecek üniversitede de güz dönemi dersi
olabilir. Böyle bir durumda öğrenci değişiminin senelik olması halinde bütün yıl boyunca
alacağı dersler olarak konuyu ele alırsak karşılık olarak bu iki dersi yazabiliriz. Öğrenci güz
döneminde HUKUK FELSEFESİ ve HUKUK SOSYOLOJİSİ dersini alır, bahar
döneminde İŞ HUKUKU dersini alır. Eğitim yılı sonunda öğrenci döndüğünde kayıtlı olduğu
üniversitenin öğrenci işleri, dönemleri farklı olmasına rağmen bu iki dersin not değerlerini

normal süreç içerisinde aynı dönemde alınmış gibi işlem yaparak not değerlerini öğrenci bilgi
sistemine kayıt eder.
Ekle/Sil bölümü, daha sonra oluşabilecek uyuşmazlık veya değişiklikler olması
halinde uygulamaya sokulur. Bu uygulamanın süresi eğitim-öğretim başladıktan itibaren 30
gündür. İlk sınavlar başlamadan önce tamamlanması gereklidir. Uygulama aşamasında
istenirse öğrenim protokolünde ilgili değişiklikler yapılır. Gerekli imzalar atılır. Taraflar
gerekli belge aktarımını tamamlayarak işlemi tamamlanır veya öğrenim protokolü yeniden
oluşturulup taraflar imzalayıp birbirlerine gönderirler.
NOT: Giden Öğrenci ve Gelen Öğrenci lere ait öğrenim protokolleri, kurum koordinatörü
tarafından imzalanmadan önce öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birimlerin yönetim
kurulları tarafından incelenir. Öğrenim Protokolünde belirtilen Derslerin Denkliği hususunda
yönetim kurulları karara varırlar ve bu kararı kurum koordinatörlüğüne yazılı olarak
bildirirler.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
EKLE - SİL FORMU
Öğrenim Protokolünde Yapılacak Değişiklikler
(Sadece gerekli ve ders programında değişiklikler söz konusu olduğunda kullanınız.)
EĞİTİM ÖGRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ

…../…..

Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
TC Kimlik No
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O.
ABD/Bölümü/Programı
Kabul Eden Yükseköğretim Kurumu

Kabul Eden Yükseköğretim Kurumunda

Gönderen Yükseköğretim Kurumunda

Alınacak Dersler

Sayılacak Dersler

Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler

Kod

Dersin Adı

Kredi

Kod

Dersin Adı

Kredi

1
2
3
4
5

TOPLAM KREDİ

TOPLAM KREDİ

Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler
Kod

Dersin Adı

Kredi

Kod

Dersin Adı

Kredi

1
2
3
4
5

TOPLAM KREDİ

TOPLAM KREDİ

Öğrencinin İmzası

Tarih:

/

/

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.
Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

Tarih

Tarih

İmza
/

/

İmza
/

/

KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.
Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

Tarih

Tarih

İmza
/

/

İmza
/

/

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

1 Nüsha Olarak Hazırlanır
ve değişim süreci
bitiminde öğrenci
tarafından kayıtlı olduğu
üniversiteye teslim edilir.

2016/2017 AKADEMİK YILI ….. DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Öğrenci, Güz dönemi için
ÖĞRENCİ NİHAİ RAPOR FORMU
hazırlıyorsa GÜZ, 2 dönem için
hazırlıyorsa GÜZ+BAHAR
şeklinde faydalı
belirtir.
hususunda
olacak değerli

Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Farabi Değişim Programı’nın amacına hizmet etmesi
bilgiler
sağlayacaktır. Raporu hazırlama konusundaki işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Bu raporu değişim döneminizin sonunda kendi yükseköğretim
kurumunuza teslim ediniz.

Değişimin yapıldığı
eğitim-öğretim yılına
ait tarihleri giriniz.

1. Gönderen yükseköğretim kurumuna ait bilgiler
Kurumun adı

:

Kurumun Farabi Kodu

:

-FARABİ-

2. Öğrenci bilgileri
Adı Soyadı

:

Cinsiyet

:

Öğrencisi Olduğunuz
Yükseköğretim Kurumu

:

Bölüm

:

E-Posta Adresi

:

@

Adresimin benimle irtibat kurulmak üzere kullanılmasını onaylıyorum: Evet/Hayır

3. Öğrenim dönemi
Öğrenim Başlangıç Tarihi

:

/

/

Öğrenim Bitiş Tarihi

:

/

/

Farabi Değişim Programı’ndan yararlandığınız dönemdeki yıl/dereceniz:
Lisans:
Sizce faaliyet süresi:

Yüksek Lisans:
Çok kısa

Çok uzun

Doktora:

Diğer:

Uygun

Başka bir üniversiteye gitmek istemenize etken olan sebepler nelerdi?
Akademik

Evet/Hayır

Kültürel

Evet/Hayır

Farklı bir şehirde yaşamak

Evet/Hayır

Yabancı dilde eğitim yapması

Evet/Hayır

İlgili şehirde yaşayan akraba / arkadaşlar

Evet/Hayır

Kariyer planları/gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânları

Evet/Hayır

Değişimin yapıldığı
eğitim-öğretim yılına ait
akademik başlangıç ve
bitiş tarihlerini
yazabilirsiniz

Bağımsız olmak/özgüven

Evet/Hayır

Ailemin yanında olmak

Evet/Hayır

Ailemden uzaklaşmak

Evet/Hayır

Diğer (lütfen tanımlayınız)
4. Akademik kalite
Misafir olduğunuz kurumdaki öğretim görevlilerinin yeterliliğini nasıl
değerlendirirsiniz? (Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

Misafir olduğunuz kurumda aldığınız derslerin ve çalışma araçlarının
yeterliliğini nasıl değerlendirirsiniz? (Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

5. Bilgi ve destek
Misafir olduğunuz kurumun öğrenim programı hakkında bilgiye nasıl ulaştınız?
Kendi kurumum

Misafir olduğum kurum

Diğer öğrenciler

Önceki öğrenciler

İnternet

Diğer (lütfen tanımlayınız):

Bu bilgi ne kadar kullanışlıydı?(Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

FARABİ döneminizden önce, FARABİ döneminiz süresinde kendi kurumunuz ve
misafir olduğunuz kurumlardan yeterli destek aldınız mı? (Ölçü 1-5:
1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
Kendi kurumum

:

1

2

3

4

5

Misafir olduğum kurum

:

1

2

3

4

5

6. Konaklama ve altyapı
Kütüphane, eğitim araçlarına ulaşım: (Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

Bilgisayar ve internet ulaşımı: (Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

7. Akademik tanınma
Öğrenim döneminiz başlamadan önce siz, kendi kurumunuz ve misafir
olduğunuz kurum arasında Öğrenim Anlaşması imzalandı mı?
Evet

Hayır

Sınavlara katıldınız mı?

Evet, ama gidişimden sonra
Evet

Hayır

Misafir olduğunuz üniversitede geçirdiğiniz öğrenim dönemi için akademik
tanınırlık sağlanacak mı?

Evet

Hayır

Kısmen

8. Giderler
Farabi bursunuzu ne zaman aldınız (birden fazla seçenek seçilebilir)?
Gidişinizden önce

tam gidiş zamanında

Dönmenize yakın

döndükten sonra

gittikten biraz sonra

Misafir olduğunuz kuruma herhangi bir ücret ödemek zorunda kaldınız
mı?
Evet
Hayır

Evet ise, lütfen yaptığınız ödemenin türünü ve miktarını yazınız (TL):
9. Kişisel deneyiminiz –
Farabi öğrenim döneminizin genel değerlendirmesi
Farabi döneminizi akademik çıktılar açısından değerlendiriniz:
(Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

Farabi döneminiz boyunca herhangi bir ciddi problemle karşılaştınız mı?
Evet
Hayır
Evet ise, lütfen tanımlayınız:

FARABİ döneminizin özellikle beğendiğiniz yönleri nelerdir?
Akademik

Evet/Hayır

Kültürel

Evet/Hayır

Farklı bir şehirde yaşamak

Evet/Hayır

İlgili şehirde yaşayan arkadaşlar / akrabalar

Evet/Hayır

Kariyer planları/gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânları

Evet/Hayır

Farklı bir şehir

Evet/Hayır

Bağımsızlık / özgüven

Evet/Hayır

Ailemin yanında olmak

Evet/Hayır

Ailemden uzaklaşmak

Evet/Hayır

Diğer (lütfen tanımlayınız)

FARABİ döneminizin kariyerinize katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?
(Ölçü 1-5: 1=hiç, 5=çok)
1

2

3

FARABİ döneminizin genel değerlendirmesi:

4

5

(Ölçü 1-5: 1=zayıf/olumsuz, 5=mükemmel)
1

2

3

4

5

Bilgilendirme, başvuru süreci gibi konularda diğer öğrencilere
verebileceğiniz tavsiyeler:

FARABİ programının geliştirilebilmesi hakkında (bilgilendirme, başvuru
işlemleri gibi konularda) düşünceleriniz nelerdir?

