
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Erasmus’a Gidecek Olan 
Öğrencilerin Dikkatine! 

 
Nominasyonlarınız yapıldıktan sonra sizlere karşı okullardan başvuru işlemlerinizi 
ne şekilde yapmanız gerektiğini açıklar mailler alacaksınız. Nominasyonu 
yapıldıktan sonra bu mailleri alan arkadaşların ders seçimlerini yapmaları 

gerekmektedir. Karşı okuldan almayı planladığınız derslerin içeriklerini inceleyerek 
burada hangi derslere saydıracabileceğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Belirlenen 

dersler ile AB ofisinden ulaşabileceğiniz İntibak A formu ve Learning Agreement 
sizin tarafınızdan imzalanarak okulunuzun ilgilisi Araştırma Görevlisi'ne iletilmesi 
gerekmektedir. Bu aşamada izlenmesi gereken adımlar: 
 

1. Öncelikle oradan alacağınız dersleri belirlemeniz gerekmektedir. Karşı 

kurumlardan 30 AKTS'lik ders almanız beklenmektedir. Ders seçemekte problem 
yaşandığı durumda 25-35 AKTS ders alabilmeniz de kabul edilebilmektedir. Karşı 
kurumdan aldığınız AKTS'nin minimum 2/3'ünün buradan alacağınız derslerin 

AKTS'sini karşılamadılır. (Örn: 30 AKTS karşı kurumdan aldınız; burada 
saydıracağınız dersler minimum 20 AKTS olmalıdır.) 

 
2. Oradan almayı planladığınız derslerin buradaki karşılıklarına karar vermek 
gerekmektedir. Bunun için karşı okulun derslerinin ve bizim bölümün derslerinin 

içeriklerini incelemeniz gerekmektedir. İçerikleri tutan/tuttuğunu düşündüğünüz 
dersleri aşağıdaki formatta iletiniz. 

          XXXXX Control Systems --> EHMXXXX Automatic Control 
  
3. Aşağı yukarı karar vermiş olduğunuz derslerin (orada ve burada 

saydırabileceğini düşündüğünüz derslerin) içeriklerini okulunuzun ilgilisi Araştırma 
Görevlisi'ne iletmeniz gerekmektedir. 

 
4. İletmiş olduğunuz derslerin içerikleri uyuştuğu takdirde sizlere dersleri 
alabileceğinizin bir nevi onayı iletilmektedir. 

 
5. Derslere karar verdikten sonra yine ofisin sayfasından bulabileceğiniz İntibak A 

formunu ve Learning Agreement'ı (imzanız atılmış bir şekilde) okulunuzun ilgilisi 
Araştırma Görevlisi'ne iletmeniz gerekmektedir. 

 
6. İntibak A formunun öncelikle Bölüm Erasmus Koordinatörü sonrasında da 
İntibak Komisyonu tarafından imzalanması gerekmektedir. Learning Agreement ise 

Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra ofise gönderilmekte 
ve oradan da imzalanması gerekmektedir. 

 
7. Sonrasında imzalanan LA'yı da karşı okula iletmeniz gerekmektedir. 
 

* Sürecin zaman alabileceğini düşünerek almayı planladığınız dersleri zaman 
kaybetmeden incelemeniz sizin yararınıza olacaktır.  

* Son başvuru zamanlarınız karşı okuldan sizlere iletilen maillerde muhtemelen 
belirtilmiştir. Son başvuru tarihlerinizi ve ders seçimi, formların imzalanması 
sürecini göz önünde bulundurarak ders seçimlerinizi yapmanız gerekmektedir. 
 


