SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠ DEĞĠġĠM PROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESĠ
Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı, ulusal ya da uluslararası öğrenci değişim programlarının
öğrenci değişimi ve alınan ders ve stajların eşdeğerliliğine ilişkin hususları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönerge’de belirtilen hususlar ulusal ya da uluslararası öğrenci değişim
programlarına katılan öğrencilerin değişimine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin (e) fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Görev/Görevliler
Madde 4. Değişim programları ile ilgili görev/görevliler aşağıdakilerden oluşur.
Fakülte Öğrenci DeğiĢim Programları Koordinatörü: Fakülte Dekanı tarafından Fakülte
öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına atanır. Görev süresi dolan koordinatör yeniden aynı
göreve atanabilir. Değişim programı ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Bölüm Öğrenci
Değişim Programları Koordinatörü’ne iletir. Bölüm Öğrenci Değişim Programları
Koordinatörleri ve Dekanlık arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını
sağlar.
Bölüm Öğrenci DeğiĢim Programları Koordinatörü: Bölüm Başkanı tarafından Bölüm
öğretim üyeleri/elemanları arasından 3 yıllığına atanır. Görev süresi dolan koordinatör
yeniden aynı göreve atanabilir. Değişim programlarını ilgili Bölüm’de tanıtır. Bu programlar
ile ilgili haberleri duyurur. Değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere,
üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Rektörlük, Fakülte, değişim programları ile
ilgili koordinatörlükler ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen
öğrencilerin seçimi anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumludur. Değişim programları
ile ulusal ya da uluslararası değişim programlarından gelen öğrencilere de ders seçimleri
konusunda yardımcı olur.
DEĞĠġĠM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GĠDEN ÖĞRENCĠLER
BaĢvuru KoĢulları
Madde 5. Değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen
koşulları yerine getirmek zorundadırlar:
a) Erasmus değişim programına başvuracak öğrencilerin, Üniversite Erasmus
Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen koşulları taşıması gerekir.
b) Erasmus değişim programından, yabancı dil hazırlık sınıfı ve lisans programlarının birinci
sınıfında okuyan öğrenciler yararlanamaz (hazırlık sınıfı, birinci sınıf olarak kabul edilemez).
Erasmus değişim programından sadece 2, 3. ve 4. sınıf öğrencileri yararlanabilir.

c)
Erasmus değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvurduğu tarihten
önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasının en az, 2,00/4,00 olması
gerekmektedir.
d) Öğrenciler Erasmus Programı’ndan, öğrenim süresince bir kez olmak üzere, bir yarıyıl ya
da bir akademik yıl yararlanabilirler. Bu öğrenciler ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere staj
değişim programından da yararlanabilirler.
e) Farabi değişim programına başvuracak öğrencilerin ‘Yükseköğretim Kurumları Arasında
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen koşulları
taşıması gerekir.
BaĢvuru ĠĢlemleri
Madde 6. Üniversite değişim programları koordinatörlükleri tarafından ilan edilen takvim ve
koşullar çerçevesinde öğrenciler, yararlanmak istedikleri ilgili değişim programı için ilan
edilen süre içerisinde dilekçe ve istenilen belgelerle birlikte Bölüm Başkanlıklarına
başvurular. Bölüm Başkanlıkları ve Bölüm Öğrenci Değişim Programları Koordinatörleri bu
başvuruları değerlendirerek, gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin isimlerini ve ilgili belgeleri
Fakülte Öğrenci Değişim Programları Koordinatörü’ne gönderir. Fakülte Öğrenci Değişim
Programları Koordinatörü bölümlerden gelen belge ve bilgileri Üniversite Değişim Programı
Koordinatörlüklerine bildirir. Aynı zamanda bu öğrencilerin isimleri Bölüm ilan panolarında
duyurulur. Öğrenci bu aşamadan itibaren süreci Üniversitenin ilgili değişim programı
koordinatörlüklerinden takip eder. Öğrencilerin değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi işlemi,
Üniversitenin ilgili değişim programı koordinatörlükleri tarafından yapılır. Erasmus
Programından yararlanacak öğrencilerin yabancı dil değerlendirmesi ve yerleştirilmesi
işlemleri, Üniversitenin Erasmus Koordinatörlüğü’nce yapılır.
Ders Seçimi
Madde 7. Değişim programından yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin alacakları dersler,
Bölüm Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü, Bölüm Başkanlığı ve öğrenci tarafından,
Bölüm İntibak Komisyonunca yapılan içerik eşleştirmeleri esas alınarak belirlenen dersler
arasından kararlaştırılır. Kararlaştırılan dersler Öğrenim Anlaşması’nda belirtilir ve öğrenci,
Bölüm Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü, Bölüm Başkanlığı ve Üniversitenin ilgili
değişim programı koordinatörü tarafından imzalanır.
Değişim programı kapsamında öğrencinin dâhil olacağı programda alacağı dersler ve bu
derslerin öğrencinin kayıtlı bulunduğu Bölüm’deki karşılıkları Değişim Programı Ders Onay
Formu’nda belirtilir. Bu form öğrenci, Bölüm Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü ve
Bölüm Başkanı tarafından imzalanır. Öğrencinin gittiği Üniversitede, Değişim Programı Ders
Onay Formu’nda listelenen ve öğrencinin alacağı kararlaştırılan derslerde bir değişiklik
olduğunda öğrenci, Değişim Programı Ders Onay Formu’nun Değişiklikler kısmını doldurur
ve Bölüm Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü’ne gönderir. Değişiklikler intibak
komisyonunca incelenir ve uygun bulunduğu takdirde form onaylanır.
Değişim programına dâhil olan öğrencilerin ders alma ve alınan derslerin eşdeğerliliğiyle
ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a. Öğrenci, öncelikle kendi Programı’ndaki öğretim planında yer alan zorunlu derslere içerik
olarak eşdeğer olan dersleri almak zorundadır.

b. Öğrencilere ders verilirken kayıtlı olduğu programda ön şartlı olan derslerin durumları
dikkate alınmak zorundadır. Öğrencilerin ön şartını sağlamadığı ders/derslerin, gittiği
Üniversitede eşdeğer/eşdeğerleri olsa bile, öğrenciler bu dersleri almazlar.
c. Öğrencinin gittiği Üniversitede, kendi programındaki zorunlu derslere içerik olarak karşılık
gelen ders bulunmadığı takdirde öğrenciler, bu dersleri döndükten sonra kayıtlı oldukları
programda almak ve başarmak zorundadırlar.
d. Öğrenciler gittiği Üniversitede aldıkları derslerden kayıtlı oldukları programda karşılığı
olmayan dersler, teknik seçmeli ve teknik olmayan seçmeli dersler ile eşleştirilebilir. Bu
dersler öğrencinin bulunduğu yarıyıldan üst sınıf ya da yarıyıllardan da olabilir.
e. Değişim programı öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık 30 AKTS (ECTS) kredilik ders
almaları beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS’den (ECTS) az
olamaz.
f. Normal şartlarda öğrenciler gitmiş oldukları dönemin üniversitedeki derslerinden
sorumludurlar. Ancak gidilen dönemde yeterli ders eşleştirmesi yapılamadığı durumlarda,
gittikleri üniversitedeki alt ve üst dönem derslerinden kendi öğretim planlarında bulunan ders
sayılarının toplamı kadar ders seçebilirler.
g. Öğrenciler, gittikleri değişim programında, kendi öğretim planlarında bulunan derslerin
sayıları toplamında daha fazla ders alamazlar. Ancak SÜ Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 9/c maddesindeki koşulları taşıyan öğrenciler, istedikleri takdirde bulunduğu
yarıyıldaki toplam ders kredisinin %20’sine kadar bir üst yıl ya da yarıyıldan ders alabilirler.
Bu dersler, öğrencinin kendi öğretim planındaki zorunlu derslere içerik olarak eşdeğer olmalı
ya da teknik seçmeli veya teknik olmayan seçmeli dersler yerine sayılabilecek dersler
olmalıdır.
Ders Saydırma ĠĢlemleri
Madde 8. Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler; Öğrenim Anlaşması, Değişim
Programı Ders Onay Formu ve öğrencinin değişim programına dâhil olduğu üniversiteden
gelen not çizelgesidir. Gittiği Üniversitedeki eğitimleri tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders
eşleştirme işlemleri için bu belgelerle birlikte Bölüm Başkanlıklarına başvurular. Bölüm
Başkanlıkları öğrencinin not çizelgesi ve Değişim Programı Ders Onay Formu’ndaki dersleri
karşılaştırır. Derslerin uygunluğu ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak ders intibakı
yapılır. Öğrencinin intibakı Fakülte Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek öğrencinin
transkriptine yansıtılır. Ayrıca ders intibak formları Fakülte Öğrenci Değişim Programı
Koordinatörü’nce Üniversitenin ilgili değişim programı koordinatörlüğüne de gönderilir.
Öğrenci Staj DeğiĢimi
Madde 9. Erasmus Öğrenci Staj Değişimi Programına başvuracak öğrencilerin genel not
ortalamalarının en az 2.00 olması ve staj yapacakları işletmeyi/kurumu kendilerinin bulması
gerekmektedir. Staj süreci ile ilgili diğer işlemler Bölüm Staj Komisyonu’nun ve Üniversite
değişim programları koordinatörlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
Staj süresince temel alınacak belgeler; Staj Onay Formu, Katılım Belgesi ve Staj Raporudur.
Stajlarını tamamlayıp dönen öğrenciler, bu belgelerle değerlendirilmek üzere Bölüm
Başkanlıklarına başvururlar. Stajın değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından
yapılır. Bölüm Staj Komisyonun kararı, Fakülte Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek stajı
uygun görülen öğrencilerin staj intibakı yapılır.

DEĞĠġĠM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GELEN ÖĞRENCĠLER
Ders Seçimi
Madde 10. Gelen öğrenci, alacağı derslerin seçimi için Bölüm Değişim Programları
Koordinatörüne başvurur. Koordinatör, gelen öğrencinin kendi Üniversitesindeki ders alma
ölçütlerini de dikkate alarak öğrenci ile birlikte ders seçimini yapar. Seçilen dersler Üniversite
değişim programları koordinatörlüğünün formuna işlenir ve form Fakülte Öğrenci Değişim
Programları Koordinatörlüğü’nce Üniversite Değişim Programları Koordinatörlüğüne
gönderilir. Her dönem sonunda öğrencinin başarı durumu, aynı usulle Üniversitenin ilgili
değişim programları koordinatörlüğüne gönderilir.
Gelen Öğrencilerin Bilgilendirilmesi
Madde 11. Gelen öğrenciye, Bölüm Değişim Programları Koordinatörü tarafından, aldığı her
bir ders için içerik, ödev, proje ve sınav işleyişi ile ilgili bilgiler akademik takvim
çerçevesinde verilir.
Yürürlük
Madde 12. Bu Yönerge, Mühendislik Fakültesi Kurulunda onaylandıktan sonra, 2012-2013
eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13. Bu yönergedeki hükümler Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

