ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2020–2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ /GÜZ+BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANI
YÖK FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR? Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nde
yürütülen YÖK Farabi Değişim Programı kapsamında öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl süresince ülkemizdeki
başka bir yükseköğretim kurumunda BURSLU olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilirler. YÖK
Farabi Değişim Programı hakkında daha detaylı bilgiye http://farabi.beun.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ: 1-15 MART 2020
YÖK Farabi Değişim Duyurusu İlanı linki
https://farabi.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=279
BAŞVURU KOŞULLARI:
 Not ortalaması; önlisans/lisans için 2.00/4.00, lisansüstü* için 2.50/4.00
 Daha önce bu programdan faydalanmamış olmak,
*Ders/Tez döneminde olan Yükseklisans/doktora öğrencileri danışmanlarının/enstitünün onayı olmadan başvuru
yapmamalıdırlar.

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru süreci ile ilgili yaptığımız toplantıyı kaçırdıysanız
http://farabi.beun.edu.tr/ adresindeki duyurular linkinden sunuma ulaşabilirsiniz.
•Gitmek istediğiniz üniversite ile bölümünüz bazında anlaşmamız var mı?
http://farabi.beun.edu.tr/ adresinde Genel Bilgiler-Farabi Protokolleri linkinden kontrol ediniz.
BAŞVURU •Gideceğiniz üniversitenin ek şartları/başvuru işlemleri ya da belirledikleri kontenjan sayıları
olabilir. Web sitelerinden mutlaka kontrol ediniz.
ÖNCESİ

ÖNKAYIT

• http://farabi.beun.edu.tr/adresindeki Farabi Değişim Programı Aday Başvuru
Formu'nu eksiksiz doldurunuz. 2 adet çıktısını alınız. İmzalayınız.

•2 adet aday başvuru formu çıktısı (bkz. Önkayıt)
•2 adet güncel fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırınız.)
BELGELER •2 adet onaylı (=hologramlı) transkript
•1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
•Eğer gideceğiniz üniversitenin online başvuru işlemleri varsa, buna ait çıktılar
•Evrakları Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne 09:00-17:00 saatleri arasında (Farabi
Kampüsü Spor Salonu karşısı) elden teslim ediniz.
•Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerimiz, evrakları 09:00-17:00 saatleri arasında Doruk
TESLİM Kampüsü Öğrenci İşleri Birimine teslim edebilirler.

ÖNEMLİ NOT: Belgelerinde eksik/hatalı bildirim olan öğrencilerimizin başvuruları ile süresi
dolduktan sonra yapılan başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

DEĞERLENDİRME:
*Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü olarak 2 (iki) üniversite seçme hakkı verilmiştir.
Ancak, başvuru evrakları, akademik ortalama ve üniversitelerin bize beyan ettikleri
kontenjanlarına göre yaptığımız ön değerlendirme sonucunda sadece yerleştirilen 1 (bir)
üniversiteye gönderilir. Karşı üniversite tarafından kabul edilen öğrenciler Farabi Değişim
Programından yararlanmaya hak kazanmış olur. Diğer tüm yükseköğretim kurumları ile birlikte
25 Nisan 2020 tarihinde sonuçlar web sitelerinde açıklanacaktır.
Öğr. Gör. Eda BAKİ ZENGİN
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
BEÜN Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü +90 372 291 16 39 / +90 372 281 05 34 farabi@beun.edu.tr

