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Program Tanımı



Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları

Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve
yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Katılım Bilgileri


Üniversitemizin Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında
okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz.





Başvuru şartları şu şekildedir:


Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,



Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

Farabi Değişim Programıyla sadece, bir veya iki yarıyıl süresince bir başka

üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir.


Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim
Programı değişimine katılabilirler.

Başvuru ve Değerlendirme


Başvuru şu şekilde yapılır:


Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, öğrenciler için başvuru ilanı verir. İlan Amasya
Üniversitesi ve Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulur. Öğrenciler, başvuru tarihleri
arasında, ekli sütunlarda "giden öğrenci" başlığı altındaki belgeler doldurularak Farabi Değişim

Koordinatörlüğü Ofisine Başvurulmalıdır.




İlanlar her dönem 15 Ekim (Güz) ve 15 Mart (Bahar) tarihinden önce yayınlanır.

Başvurular şu şekilde değerlendirilir:


Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise; değerlendirmede, başvurusu
geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları
sıralanarak seçim yapılır.

Başvuru ve Değerlendirme



Başvurular şu şekilde değerlendirilir:


Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor
ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not
ortalamasının %50'si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil

puanlarının (ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler
arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi) %50'sinin
toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak
seçim gerçekleştirilir.

Farabi programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için T.C. Amasya
Üniversitesi Farabi Değişim Programı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
https://farabi.amasya.edu.tr


Anlaşmalı Üniversitelerin Listesi


Yönetmelik ve Yönergeler


Sıkça Sorulan Sorular

