DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMELERİ
GEREKEN HUSUSLAR
1 - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına orijinal transkriptiniz, Ana Sözleşmeniz (LA) , Değişim Formunuzu
(Change LA) ve İTÜ Fakülte Yönetim Kurulu Kararınızı (izinli olduğunuza dair ) getirmeniz
gerekmektedir.
2 - LA ve LA Değişim formunuzdaki tüm derslerin – dil dersleri hariç - İTÜ karşılıklarının olması
zorunludur. Karşı kurumda alınan İngilizce derslerine, İngilizce’nin İTÜ’de kredili ders olması sebebiyle
karşılık gösterilmesi zorunludur.
3 - LA’da, değişim formu aracılığıyla silinmiş dersler haricinde kalan ve değişim formuyla eklenen
derslerin transkriptte yer almaması durumunda bu derslerin notunun FF olarak girileceğini
unutmayınız.
4 - LA veya değişim formuna yanlış yazılmış ders kodu veya isminin, bölüm koordinatörünce düzeltilip
paraflanmayı gerektiğini unutmayınız.
5 - PASS olarak Değişim transkriptine işlenen ders notunun, İTÜ transkriptine M (Muaf) olarak
işleneceğine, FAIL notunun ise FF olarak işleneceğine dikkat ediniz.
6 - Ders kodu (Ör: ITB 151, JEF 317) yerine 6.yy ITB ya da 5.yy MT şeklinde yer alan dersler Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’nda ders sayımı sırasında ITB O01, MT 001 olarak genel isimleriyle İTÜ
transkriptine işlenir. Ders kodu (Ör: ITB 151, JEF 317) belirtilmeden LA/LA Change belgesine yazılacak
seçmeli derslerin X.yy MT, X.yy TM, X.yy ITB veya X.yy TB şeklinde ya da MT, TM, ITB veya TB şeklinde
yazılması gerekmektedir. Bu dersler, Ne Kaldı bölümündeki ilk ITB ya da MT boşluğuna geçer ve
böylece bir ITB ya da MT dersini sağlamış olursunuz. Bu derslerden FF alınmış olunması durumunda,
tüm ITB ya da MT derslerinizi tamamladıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu’na vereceğiniz dilekçenin
kabul edilmesi halinde Erasmus’tan daha sonraki dönemde almış olduğunuz ITB ya da MT dersinizi
Erasmus’ta kalmış olduğunuz ITB ya da MT dersine saydırabilirsiniz.
7 – Değişim’de alınan 492/492E kodlu bitirme projesinin notu, öğrencinin İTÜ’deki savunmasından
alacağı nottur.Değişim Programı’nda bitirme projesi (492/492E) almanın şartı: Tüm derslere en az bir
kere yazılmış olmak veya Değişim Programı’nda alınan derslerle bu şartı yerine getirmiş olmaktır.
8 - Üniversite Senatosu Kararınca karşı üniversiteden alınan dersler hangi dilde olursa olsun İTÜ’de
İngilizce kodla işlenmektedir.
9 – Değişim transkriptinizde, gittiğiniz üniversitenin not dönüşümünün yer aldığına emin olunuz.
10 – Değişim Programı’nda bir dönem (güz veya bahar) içinde alınan birden çok
dersin İTÜ’de bir ders yerine sayılması durumunda, bu derslerin ağırlıklı not
ortalaması İTÜ’deki dersin notu olarak işlenmektedir.
ÖR:
DEĞİŞİM
ABC 123
DEF 456

Kredi
4
3

Grade
C
B

İTÜ
END 210
END 210

İTÜ Puanı
3
3,5

