ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
2021-2022 Öğretim Yılı Öğrenci Temsilcisi- Öğrenci Konseyi Seçimleri
Başvuru Duyurusu
Üniversitemiz 2021-2022 öğretim yılı öğrenci konseyi üyelerinin
belirlenmesi için tüm Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi ve
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi seçimleri
takvimde belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Öğrenci temsilciliği aday başvuruları 15 Kasım 2021-29 Kasım 2021
tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylık Başvuru Nasıl Yapılacaktır
Bölüm/Program temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin, Alanya HEP
Üniversitesi Web sayfasında Öğrenci Konseyi Seçim duyurusunda yer alan
Başvuru Formunun doldurulması ve e-devlet kapısından alınmış adli sicil
kaydını ve kısa özgeçmişini bağlı bulunduğu Fakülte/Meslek
Yüksekokulu/Yüksekokul (Dekan/Müdür)’ne elden teslim etmesi
gerekmektedir.
Başvuru Formu için tıklayınız…
Seçim Takvimi için tıklayınız…
Adaylık başvurusu için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.
1) İlgili bölümün yürüttüğü bir ön lisans, lisans veya lisansüstü
programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programının kayıtlı öğrenci
olması ve İngilizce Dil Hazırlık Programı, Lisans öğrencileri
bakımından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin Kredili
Sistem Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisansüstü öğrenciler
bakımından ise, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından
yararlanıyor olması; Özel Öğrenciler, değişim programı kapsamında
Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar,
yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için
aday olamazlar, çift anadal öğrencileri veya birden çok programında
öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday
olabilirler.

2) Öğrenci Konseyi Başkanlığı için en az ikinci sınıfa kayıtlı öğrenci
olması,
3) Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış
olması,
4) Uzaklaştırma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
5) Akademik başarı durumu bakımından Lisans öğrencisinin genel not
ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması, İngilizce Dil Hazırlık Programı
öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğrenimin ilk yarıyılında olan
adaylarda genel not ortalaması aranmaz.
6) Siyasi parti üyesi veya siyasi parti organlarında üye veya görevli
olmaması,
7) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisak ya da bunlarla irtibatı olmaması
şartları aranır.
İstenilen Belgeler;
1) Transkript
2) Adli sicil belgesi
3) Kısa özgeçmiş

