NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI (PART-TİME) ÇALIŞMA
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
ÖĞRENCİ NO
OKULU/BÖLÜMÜ
I.ÖĞR/ II.ÖĞR.
Disiplin Cezası Alıp Almadığı
ANNE VE BABASI

AİLENİN EKONOMİK DURUMU

Anne

Sağ

Ölü

Baba

Sağ

Ölü

BABA Çalışıyor
Çalışmıyor
ANNE Çalışıyor
Çalışmıyor
KARDEŞ SAYISI

Net Geliri
Net Geliri

(Kendisi Dahil)

Kardeşlerin
Öğrenim Durumları
Öğrenim gören kardeş sayısı
adet olarak belirtilecek.

Okumuyor
İlköğretim
Lise
Üniversite

(kendisi dahil)

KYK Bursu
Öğrenim Kredisi
Özel

BAŞKA YARDIM ALIYOR MU ?
ŞEHİT VEYA GAZİ ÇOCUĞU MU?
ENGELLİ OLUP OLMADIĞI (EN AZ %40)
DEPREM, SEL GİBİ DOĞAL AFETTTEN
ZARAR GÖRÜP GÖRMEDİĞİ

Evet (Belgelemek kaydıyla)

Hayır

Evet (Belgelemek kaydıyla)

Hayır

Evet (Belgelemek kaydıyla)

Hayır

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ İŞ / BİRİM
(Sadece tek yer belirtilecektir. Duyuruda belirtildiği gibi
çalışmak istenilen okul/birim adı ve hangi işte çalışmak
istediği açıkça belirtilmelidir.)

ÇALIŞABİLECEKLERİ
HAFTALIK PROGRAM

Çalışabileceğiniz zamanları

P.TESİ

saat aralığı olarak belirtiniz

SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA

Öğrencinin Telefon No
Memleket Adresi
Gerektiğinde Ulaşılabilecek Yakınının
Adresi ve telefonu

ADI SOYADI
Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu ve
bilgilerin yanlışlığından doğacak sorumluluğu
kabul ediyorum.

TARİH/ İMZA

Öğrencilerde aranan şartlar:
-Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,
-Disiplin cezası almamış olmak,
-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
-Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
(Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitimöğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.)
AÇIKLAMALAR:
1-Öğrenciler başarı durumlarını belgeleyen transkriptlerini, disiplin cezası alıp almadıklarını gösteren belgeyi,
Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmadıklarına dair belgeyi(bordro), şehit veya gazi çocuğu olduğuna dair belgeyi,
engel durumunu gösterir belgeyi ve deprem, sel gibi doğal afetten zarar gördüğüne dair belgeyi,
form'a ekleyeceklerdir.
2-Yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri YKS kazandı belgesinin fotokopisini, ( Başarı durumlarının tespiti için)
3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini ekleyeceklerdir.
4-Önemli : Beyan edilen bilgilerin doğruluğu araştırılacaktır.
5- Üniversitede çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler, başvuru formunda belirtilen hususlar çerçevesinde belirtilen şartları taşıyıp
taşımadıkları, çalıştırılacakları işe uygunlukları, iş deneyimleri, beşeri ilişkileri ve haftalık ders programlarının çalışacakları
işe uygunlukları dikkate alınarak belirlenecektir.

