ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI
Erasmus + kapsamındaki hareketlilik faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu Rektörlük bünyesindeki
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülür.
Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanarak İEÜ’ye gelecek olan ya da İEÜ’den partner
üniversitelere gidecek olan öğrencilerimizin akademik uyum ve ders denkliklerine ilişkin onay işlemleri
bölüm bazında belirlenen Erasmus koordinatörleri tarafından yürütülür.
Üniversitenin önlisans/lisans/lisansüstü programlarının bölüm başkanları/ana bilim dalı başkanları Erasmus+
bölüm/program koordinatörü olarak görev yapar. İhtiyaç duyulması durumunda, ilgili
dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü onayıyla, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı tarafından da
Erasmus+ bölüm/program koordinatörü atanabilir.
Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin, daha fazla İEÜ öğrencisinin uluslararası değişim programlarına
katılmasını sağlamak amacıyla, uluslararası değişim programlarının ilgili bölümde tanıtımına aynı zamanda
destek vermesi beklenmektedir.

Giden Öğrenci Ders Eşdeğerlikleri ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Giden Erasmus öğrencileri, öğrenim görecekleri partner üniversitede en az 30 AKTS kredisi almakla
yükümlüdür.



Ders eşdeğerliklerine karar verilirken, partner üniversitedeki derslerin İEÜ’deki dersler ile %100 uyumlu
olması beklenmez. Koodinatörlerimiz derslerin içeriklerine ve kredilerine bakarak ders eşdeğerliklerine
karar verebilirler.



Ders eşdeğerlikleri, ders sayısına göre değil, öğrencinin partner üniversitede kayıtlandığı AKTS kredisine
göre belirlenir.



Partner üniversitede AKTS kredisi yüksek olan bir ders, İEÜ’de AKTS kredisine göre birden fazla derse
eşdeğer tutulabilir. (Örneğin, partner üniversitede alınan 7 AKTS’lik bir ders İEÜ’de 4 AKTS ve 3 AKTS
değerinde 2 adet derse eşdeğer tutulabilir.) Öğrenci, partner üniversitedeki bu yüksek kredili dersten
başarısız olması durumunda, İEÜ’de eşdeğer tutulan derslerin tamamını İEÜ’de tekrar etmek zorundadır.



Partner üniversitede verilen derslerin AKTS kredisinin düşük olması durumunda, partner üniversitede
alınan birden fazla ders AKTS kredisine göre İEÜ’de bir derse eşdeğer tutulabilir. (Örneğin, partner
üniversitedeki 3 AKTS’lik 2 adet ders, İEÜ’de 4 AKTS’lik veya 5 AKTS’lik bir derse eşdeğer sayılabilir.)
Partner üniversitede alınan birden fazla modül derslerin üniversitemizde tek bir derse eşdeğer tutulması
durumunda, bu derslerin ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.
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Yurt dışındaki partner üniversitenin akademik programına bağlı olarak, bir yarı yılda alınabilecek derslerin
kredi toplamı en çok 33 AKTS, en az 27 AKTS olabilir.



Erasmus+ kapsamında partner üniversitede alınan toplam kredi sayısı ile öğrencinin İEÜ’de aldığı toplam
kredi sayısı arasındaki fark en fazla %10 olabilir. (Örneğin, giden öğrenci partner üniversitede toplam 30
AKTS kredisine kayıtlandıysa, bu dersler İEÜ’de en az 27 AKTS’ye, en fazla 33 AKTS’ye eşdeğer
tutulabilir.



Partner üniversitede alınan derslerin İEÜ’deki eşdeğeri belirlenirken, derslerin AKTS kredileri arasında en
fazla 2 kredi fark olabilir. (Örneğin, öğrencinin partner üniversitede kayıtlandığı XXX kodlu dersin partner
üniversitedeki kredisi 5 AKTS ise, İEÜ’de bu ders en fazla 7 AKTS’lik bir derse, en az 3 AKTS’lik bir
derse eşdeğer tutulabilir. )



Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanacağı ders, içerik olarak İEÜ’de herhangi bir derse uyum
sağlamıyorsa ve eşdeğeri yoksa, öğrenci bu derse yine de kayıtlanabilir. İEÜ’de eşdeğeri olmayan dersler,
Erasmus koordinatörü onayıyla öğrencinin programında bölüm dışı/fakülte dışı seçmeli ders olarak sayılır
ve İEÜ transkriptine partner üniversitenin ders kodu, adı ve kredisiyle işlenir.



Partner üniversitede alınan ancak başarısız olunan her ders başarılı oluncaya kadar, öğrenci, mezuniyet için
gerekli olan AKTS kredisine sahip olsa bile, İEÜ’de tekrar edilmek zorundadır. Yurtdışı üniversitelerde
alınan ve başarısız olunan dersler, ders içeriklerinin bire bir olması durumunda İEÜ’de tekrar alınır.
Başarısız olunan dersin İEÜ’de eşdeğerinin bulunmaması veya birebir aynı olmaması halinde onun yerine
ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni bir ders alınır.



Yurt dışındaki partner üniversitelerde alınan derslerin notları İEÜ’de geçerli olan not sistemine çevrilir ve
öğrencilerin transkriptine bu notlar işlenir. İşlenen bu notlar da öğrencinin genel not ortalamasına (GNO)
dahil edilir. Partner üniversite tarafından gönderilen transkriptte AKTS notlarının belirtilmesi durumunda,
not dönüşüm işlemi AKTS notlarına göre yapılır.



Uluslararası değişim programları kapsamında öğrenim görülen üniversitede AKTS uygulanmaması
durumunda, öğrenciler ilgili İEÜ bölüm koordinatörü tarafından uygun görülen sayıda yerel krediye
partner üniversitede kayıtlanabilirler.



Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışındaki partner üniversitelerde
öğrenim görecek olan İEÜ öğrencilerinin alacakları 2. yabancı dil dersleri eşdeğerliklerinde aşağıdaki
hususlara dikkat edilir:
a) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı
zorunlu İYD dersi ise bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre eşdeğerlik verilebilir
ve bu ders zorunlu derse sayılabilir.
b) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı
zorunlu İYD dersinin devamı niteliğinde alınabilecek derslerden biri ise, bu yönergenin 4B
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maddesinin birinci fıkrası kapsamında bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre
eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse sayılabilir.
c) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı
zorunlu İYD dersinden farklı bir ders ise ve aldığı bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili ise, bu
derse partner üniversitede alınan dersin kodu, adı ve kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere
eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse sayılabilir.
ç) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı
zorunlu İYD dersinden farklıysa ve bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili değilse, bu derse partner
üniversitede alınan dersin kodu, adı ve kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere eşdeğerlik verilebilir.
Ancak, bu ders İEÜ transkriptinde “NI” notu ile, DNO, GNO ve AKTS toplamına dahil edilmeden
gösterilir.
Onay/İmza süreçleri


Erasmus öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilerin hareketliliklerine başlayabilmeleri için partner
üniversitede alacakları dersleri Erasmus koordinatörlerinin onayıyla gitmeden önce belirlemeleri gerekir.



Öğrenciler, partner üniversitede seçecekleri dersleri “Çevrimiçi Öğrenim Anlaşması-Online Learning
Agreement (OLA)” doldurarak Erasmus koordinatörlerinin onayına sunmalıdır. Koordinatörlerimizin
dersleri onaylayabilmeleri için, Erasmus Dashboard üzerinden sisteme giriş yapmaları ve ilgili öğrencilerin
derslerini inceleyerek onaylama işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Henüz Çevrimiçi Öğrenim
anlaşmasına geçmeyen kurumlar olması durumunda, öğrencilerin öğrenim anlaşması kağıt üzerinde
onaylanarak işlemler yürütülür.



Erasmus dışındaki diğer ikili akademik protokoller kapsamında değişim programına katılacak olan
öğrenciler, partner üniversitenin ders kayıt formunu doldurmalıdır.



İEÜ’deki ders denklik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, hareketlilik öncesi ve sonrasında “Ders Denklik
Tablosu” nun öğrenciler tarafından doldurulması gerekir. Hazırlanan form; bölüm/program başkanı,
bölüm/program koordinatörü, varsa 2. yabancı dil koordinatörü ve/veya çift anadal/yandal koordinatörü
tarafından imzalanır.



Hareketlilik başladıktan sonra, partner üniversitede açılmayan veya çakışan dersler olması nedeniyle,
öğrencilerin ders ekleme/çıkarma talepleri olabilir. Bu durumda, öğrenciler ders değişikliklerini Erasmus
koordinatörlerinden onay alarak gerçekleştirmelidir.



Koordinatörlerimiz, öğrencilerin ders değişiklik taleplerini Erasmus Dashboard üzerinden sisteme giriş
yaparak onaylayabilir. Gerekli onayları tamamlamadan yapılacak ders değişikliklerinde, alınan yeni
derslerin yurt dışından döndükten sonra tanınması garanti edilemez.



Koordinatörlerimiz, değişiklikleri onaylamadan önce, muhtemel ders değişiklikleri sonrasında, öğrencinin
partner üniversitede kayıtlandığı toplam AKTS kredisinin 27’nin altına düşmemesine ya da 33’ün üzerine
çıkmamasına dikkat etmelidir.
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Lisansüstü programlarda öğrenim gören ve Erasmus+ veya diğer uluslararası değişim programlarından
yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, partner üniversiteye tez çalışmalarını yürütmek üzere ilgili Tez
Danışmanı'nın önerisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü, ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun
onayıyla gidebilirler. Bu öğrencilerin, partner üniversitede kayıtlanacakları “Yükseklisans Tezi”, “Doktora
Tezi” veya “Tez Çalışmaları” adı altındaki dersler için partner üniversiteden herhangi bir not transferi
yapılmaz. İlgili hareketlilik döneminde partner üniversitede alınan bu dersler için “P-In Progress” notu
kullanılır.
Gelen Uluslararası Değişim Öğrencilerinin İşlemleri ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Erasmus koordinatörü, sadece giden İEÜ öğrencilerine değil, aynı zamanda Erasmus+ ve diğer uluslararası
değişim programları ile yurt dışından gelen diğer uluslararası değişim öğrencilerine de ders seçimleri ve
diğer akademik konularda danışmanlık yapar.



Gelen Erasmus/değişim öğrencilerinin kayıtlanması gereken AKTS kredisinde bir sınırlama
bulunmamaktadır. Gelen öğrenciler, kendi üniversiteleri tarafından onaylanan/izin verilen sayıda AKTS
kredisine kayıtlanabilir.



Gelen Erasmus öğrencileri, İEÜ’de kayıtlanacakları derslerin listesini, Çevrimiçi Öğrenim AnlaşmasıOnline Learning Agreement (OLA) doldurarak İEÜ Erasmus koordinatörüne gönderirler.
Koordinatörlerimiz, Erasms Dashboard üzerinden giriş yaparak öğrencilerin ders seçimlerini
onaylayabilirler.



İkili akademik protokoller kapsamında İEÜ’de öğrenim görecek olan uluslararası değişim öğrencilerinin
ders seçimleri, partner (gönderen) üniversite tarafından gönderilen formların doldurulmasıyla onaylanır.



Koordinatörlerimiz, gelen Erasmus öğrencilerinin yapacakları muhtemel ders değişikliklerini yine Erasmus
Dashboard üzerinden sisteme giriş yaparak onaylayabilirler.



Gelen Erasmus öğrencileri, partner üniversiteyle anlaşmamız olan bölümler dışında farklı akademik
programlardan/fakültelerden, ilgili dersin ön koşulu olmaması durumunda ders alabilirler.



Gelen Erasmus/değişim öğrencileri, dönem başladıktan sonra 5 hafta içerisinde ders ekleme/çıkarma işlemi
yapabilirler.



Gelen Erasmus/değişim öğrencilerinin İEÜ’de aldıkları derslerin partner üniversite tarafından kabul edilip
edilmemesi öğrencinin sorumluluğundadır.
Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim Bilgileri
Telefon: 0232 488 83 50- 0232 488 81 87
E-posta: oia@ieu.edu.tr
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