2016-2017 Akademik yılında
Farabi ile Celal Bayar Üniversitesine gelmeye hak kazanan
öğrencilerin kayıtları hakkında;
2016-2017 yılında Üniversitemize Farabi Değişim Programı ile gelecek öğrencilerin
Farabi Öğrenci kaydı ve Ders kayıt tarihi: 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında
yapılacaktır.
* Farabi Öğrencilerinin Üniversitemiz ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
öğrenci işlerine kayıt yapmaları için gerekli belgeler;
1)- 1 adet Kimlik Fotokopisi,
2)- 1 adet Fotoğraf,
3)- 1 adet Güz+Bahar Dönemi Öğrenim Protokolü ve Kabul Belgesi fotokopisi ( Bu
belgeler Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğünden 19 Eylül 2016 tarihinden
itibaren alınabilir. )
Not:
-Tıp Fakültesine gelecek Dönem IV ve Dönem V öğrencilerinin dersleri 5 Eylül 2016
tarihinde başladığından, bayram tatilinden önce (05-07 Eylül 2016 tarihleri arasında)
kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Not:
1)- Üniversitemize gelecek öğrencilerin derslerle ilgili düzeltme, alttan kalan derslerin
öğrenim protokolüne eklenmesi için Ekle-sil formu hazırlama veya yeni Öğrenim
Protokolü hazırlama tarihleri: 19 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasındadır.
2)- 2.dönemde öğrenim protokolünde yapılacak değişiklikler için ekle-sil formu hazırlama
tarihi, Bahar dönemi başlangıcı itibari ile ilk ( 15 gün ) içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu
15 günün sona ermesinde sonra herhangi bir işlem yapılamamaktadır.
- Protokolde var olan dersleri açılmayan ya da bazı dersleri değişen öğrenciler, hem Celal
Bayar Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörleri hem de kendi okullarındaki
koordinatörleri ile görüşüp, alabilecekleri yeni dersleri belirleyip, danışmanlarına bu
dersleri onaylatmaları gerekmektedir. Yapılacak olan değişikliklerle ilgili öğrencilerin
Ekle-Sil Formu hazırlayıp, kendi okullarından onay aldıktan sonra (sözlü olarak ya da
mail ortamında), 3 nüsha olarak okulumuzdaki bölüm koordinatörlerine imzalatıp, iki
hafta içinde (7 Ekim'e kadar) ofisimize bırakmaları gerekmektedir (Eğer yapılacak olan
değişiklikler fazlaysa karşı kurum koordinatörünün onayı ile yeniden Öğrenim Protokolü
de hazırlanabilir).
-KYK'ya başvurmak isteyen öğrencilerin KYK Başvurularını takip edip, online ortamda
Celal Bayar Üniversitesi olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler kayıt
olmak için geldiklerinde alacakları Kabul Belgeleri ile yurtlara kayıt yaptırabilirler.
Yurtta kalmakta olan öğrenciler ise nakil aldırmak için bulundukları yurt
müdürlükleriyle görüşüp nakil işlemlerini başlatmaları ve aynı şekilde ofisimizden
alacakları Kabul Belgeleri ile nakil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yurt
işlemlerinin, boş yer kalmaması durumuna karşın, okul başlamadan yapılmasında fayda
vardır.

- NOT: Hazırlanan Ekle-Sil Formları ya da Öğrenim Protokollerinin ofisimize
bırakılması gerekmektedir (7 Ekim'e kadar).
- NOT: Güz dönemi sonunda öğrenimini tamamlayan ya da Bahar hakkından vazgeçip
geri dönmek isteyen arkadaşların mutlaka ofisimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.
İletişime geçmeyip, Öğrenci İşlerinden ilişiğini kestirmeden geri dönen öğrencilerin
belgeleri okullarına gönderilmeyecektir.
- Celal Bayar Üniversitesi Farabi facebook adresimizi eklemeyi unutmayın:
https://www.facebook.com/cbu.farabi
- Oryantasyon ve diğer etkinlikler için tarih ve diğer bilgilendirmeler web sayfamızda
duyurulacaktır. Web sayfamızı ve mail adreslerinizi sürekli kontrol etmeniz önem arz
etmektedir.
- Celal Bayar Üniversitesi 2016-2017 Akademik Takvimi:
Tıp Fakültesi Hariç:
Tıp Fakültesi:
* 2016-2017 Akademik yılında Farabi ile diğer Üniversitelere gitmeye hak kazanan
öğrencilerin kayıtları hk;
- İlgili Üniversitelerin akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydı yapılacak
(İlgili üniversitenin farabi web sayfasındaki duyurusunda belirtilen tarihlerde,
belirtilmediyse üniversitenin akademik takvimine göre). Üniversitemizde de öğrenci
otomasyonu üzerinden ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Üniversitemizde
2.öğretim okuyan öğrenciler öğrenim harcını belirtilen tarihlerde yatırmalı ve her 2
Üniversiteden de ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Ders kayıt tarihlerini
Üniversitemiz Öğrenci işleri sayfası Akademik takvim kısmından bakarak
öğrenebilirsiniz.
- Kayıt olmak için giden öğrencilerin öncelikle ilgili üniversitelerin farabi ofislerine
uğrayıp Kabul Belgelerini ve Öğrenim Protokollerini almaları gerekmektedir.
- Seçilecek olan derslerde bir değişiklik olması durumunda her iki okulun bölüm
koordinatörleri ile görüşüp yeni dersler belirlenecek ve bu değişiklikler Ekle-Sil Formu
hazırlanıp bu formda belirtilecek (Değişiklikler fazla ise uygun görülmesi durumunda
Öğrenim Protokolü de yenilenebilir).
- Öğrenciler, hazırladıkları yeni formları ders onayları biter bitmez bulundukları
okullardaki farabi ofislerine 3 nüsha olarak bırakmaları gerekmektedir (Ders değişikliği
ile ilgili konuları mutlaka her iki üniversitenin Farabi Bölüm Koordinatörleri ile
görüşmek gerekmektedir). * Üniversitemizden diğer Üniversitelere gidecek olan
öğrencilerin Ekle-sil formu veya Öğrenim Protokolü yenileme işlemlerinde belgelerin
Koordinatörlüğümüze gönderilmesi için son tarih: 10 Ekim 2016 tarihidir. Hazırladığınız
belgeleri gittiğiniz Üniversite Farabi Koordinatörlüğüne teslim edip en geç belirtilen
tarihe kadar Koordinatörlüğümüze göndermelerini sağlayınız. Belirtilen tarihten sonra
gönderilecek evraklar ilgili bölüm başkanlığınca ve Koordinatörlüğümüzce işleme
konulmamaktadır.

-Bahar döneminde öğrenim protokolünde yapılacak değişiklikler için ekle-sil formu
hazırlama işlemleri gidilen Üniversitede Bahar Döneminin başlaması itibari ile ilk ( 15
gün ) içerisinde gerçekleştirilmelidir. Hazırlanan belgeler gidilen Üniversite Farabi
Koordinatörlüğü vasıtası ile Bahar dönemi başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde
Koordinatörlüğümüze gönderilmelidir.
- KYK'ya başvurmak isteyen öğrencilerin KYK Başvurularını takip edip, online ortamda
kabul edildikleri üniversitenin adını girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Yurtta
kalmakta olan öğrenciler ise nakil aldırmak için bulundukları yurt müdürlükleriyle
görüşüp nakil işlemlerini başlatmaları aynı şekilde farabi ofislerinden alacakları Kabul
Belgeleri ile nakil işlemlerini yaptırabilirler. Yurt işlemlerinin, boş yer kalmaması
durumuna karşın, okul başlamadan yapılmasında fayda vardır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
- Giden öğrencilerimizin, yeniden düzenleyecekleri belgelerin zamanında
imzalatılabilmesi için Celal Bayar Üniversitesi'nde onlara yardımcı olabilecek bir
arkadaşlarının irtibat numarasının Ofisimize bildirilmesi ileride bir mağduriyet
yaşanmaması için önem arz etmektedir. İletişim bilgileri mail ortamında tarafımıza
bildirilebilir.
- Celal Bayar Üniversitesi Farabi facebook adresimizi eklemeyi unutmayın:
https://www.facebook.com/cbu.farabi
Farabi Değişimi ile ilgili her türlü bilgi paylaşımından haberdar olmak için facebook
sayfamızı takip etmelisiniz. Soru ve sorunlarınız için ise farabi@cbu.edu.tr mail adresi
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

