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 Değişim formunuzdaki tüm derslerin – dil dersleri hariç - İTÜ karşılıklarının olmasına dikkat
ediniz.
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 - Notu PASS olarak Değişim transkriptine işlenen ders, İTÜ transkriptine işlenmeyecektir. PASS
notunun İTÜ karşılığının olmadığını ve bu notun İTÜ veya Değişim Programı karşılığı getirildiği
takdirde dersin yeni notla işleneceğine dikkat ediniz.
6 - Ders kodu (Ör: ITB 151, JEF 317) yerine 6.yy ITB ya da 5.yy MT şeklinde yer alan dersler ITB O01,
MT 001 olarak genel isimleriyle kaydedilir. 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 Değişim Programı ‘ndan daha sonraki dönemde almış
olduğunuz ITB ya da MT dersinizi Değişim Programı’nda kalmış olduğunuz ITB ya da MT dersine
saydırabilirsiniz.
7 - 26.04.2007 ve 456 Sayılı İTÜ Senatosu Kararı gereğince içinde “dil” sözcüğü geçen “Knowledge
Language and Logic I” gibi dersler ITB kapsamındaki derslere denk sayılamamaktadır.
8 – 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.
9 - Üniversite Senatosu Kararınca karşı üniversiteden alınan dersler hangi dilde olursa olsun İTÜ’de
İngilizce kodla işlenmektedir.
10 – Değişim transkriptinizde, gittiğiniz üniversitenin not dönüşümünün yer aldığına emin olunuz.
11 – 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

Kredi

Grade

İTÜ

İTÜ Puanı

ABC 123

4

C

END 210

3

DEF 456

3

B

END 210

3,5

END 210E = (4*3 + 3*3,5)/7 = 3,21 (3,00-3,24 CB)
12 - Transkriptlerini teslim etmemiş olan öğrencilerimizin sistemlerine, Değişim Programı izinlerinin
bittiği dönemin add/drop haftasının bitiminden sonraki ilk pazartesi günü engel konmaktadır. Bu
engel, öğrencinin sisteme girmesine, öğrenci belgesi almasına ve bir sonraki dönem ders kaydı
yapmasına engel olur. Transkript teslim edildiği anda engel sistemden kaldırılır.
13 - Ders planında yer almayan bir ders alınamaz. Ders planında olmayan bir ders karşılık
gösterilmişse, bu dersin silinip planda yer alan bir dersin yazılması gerekmektedir.
14 - İTÜ’de AA ile geçilmiş olan bir ders, Senato Kararı gereğince,Değişim ‘de tekrar alınamaz.
15 – Değişim Programı izin kararları, geçerli oldukları dönemin akademik takviminde belirtilen tarih
itibariyle sona erer. İznin bittiği dönemden sonraki ilk ders kayıtları, öğrencinin Değişim
Programı’ndaki eğitimi devam ediyor olsa dahi, online olarak yapılabilmektedir.
16 - Ön şartı sağlanmamış ders, Değişim programında alınamaz.
17 – Değişim programı 1 yıllık süreyi kapsayan öğrencilerimizden, aynı derse hem ilk hem de ikinci
dönemde karşılık gösterenlerin son dönemde aldıkları not geçerli sayılacaktır.
ÖR:
Güz Dönemi

NOT

ISL 101E - XYZ 123

AA

Bahar Dönemi

NOT

ISL 101E - KLM 456 FF

Her iki ders dönemleri baz alınarak işlenecek ve son dönem notu FF olan ISL 101E dersi geçerli
olacaktır.

