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Madde 4‐ Üniversitemiz bünyesinde bulunan ekte belirtilen Yüksek Lisans Programlarının, eğitim
programlarını bir takvim yılına sığdıracak şekilde üç dönem olarak düzenlemesi sonucunda program
öğrencilerinin bir sene içinde mezun olmaları nedeniyle bu durumun bir sonraki akademik yıla ilişkin yapılan
Erasmus+ başvurularına öğrencilik hakkı sağlamadığı, Erasmus Ofisinin, öğrenci öğrenim hareketliliği
başvurularını her sene Şubat ayında açtığı için, bu programlara kayıtlı öğrencilerin, bir sonraki yıl mezun
statüsüne geçeceğinden veya ihtimal dahilinde program ile ilişikleri kesileceğinden kazanılmış haklarının
olmayacağı ve Erasmus+ programından yararlanamayacakları ancak Erasmus Ofisinin, öğrencilerin söz
konusu Yüksek Lisans Programlarına kayıt oldukları güz döneminde (örneğin Ekim ayı içerisinde) bir
başvuru açarsa, öğrencilerin aynı akademik yılın bahar döneminde Erasmus+ öğrenim hareketliliğine
gidebilecekleri ayrıca Erasmus Ofisi' nin de işbirliği halinde olduğu dört yabancı ortağı olan IMIAD Programı
(İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı) öğrencileri için de program gereği bahar
döneminin , program ortağı kurumlardan birinde eğitime devam edilen zorunlu değişim dönemi olduğu,
IMIAD Programına da kayıtların güz döneminde yapılmakta olduğu ve bu nedenle zorunlu değişim
döneminin bahar dönemine denk geldiği, Erasmus Ofisi tarafından güz döneminde açılması planlanan
bu ikinci öğrenci öğrenim hareketliliği başvurusunun , bahar döneminde açılan başvuruların devamı
niteliğinde olacağı ve bahar döneminde seçilmiş öğrencilerin haklarını kullanacağı akademik yıl içinde bu
programlara mensup öğrencilerimize de Erasmus+ programından faydalanmak üzere fırsat eşitliği
yaratacağı, güz döneminde açılacak başvurunun yalnızca bir yıllık Yüksek Lisans Programlarını ve IMIAD
öğrencilerini kapsayacağı ve yalnızca bu programların kontenjanlarına açık olacağı, bu şekilde
Üniversitemizdeki her öğrencinin Erasmus+ öğrenim hareketliliği yapma şansı olacağı açıklamaları
doğrultusunda; Üniversitemiz öğrencileri arasında mağduriyet yaşanmaması amacıyla ekli listede belirtilen
Programlar ve IMIAD Programı öğrencileri için ikinci bir yerleştirme yapılması önerisine ilişkin İTÜ AB
Merkezi ERASMUS Ofisi' nden alınan 26.03.2018 tarihli yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
Ek: Bir Yıl Süren Yüksek Lisans Programları (1 sayfa)
Aslı gibidir.

Bir Yıl Süren Yüksek Lisans Programları
Bilgi Teknolojileri (Tezsiz)
Cephe Tasarımı ve Teknolojisi (Tezsiz) Deniz Ulaştırma
Yönetimi (Tezsiz) Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (Tezsiz)
Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi (Tezsiz) İnşaat Projeleri
Yönetimi (Tezsiz)
İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) İnşaat
Yönetiminde Bilişim (Tezsiz) Yöneticiler İçin İşletme
(Executive MBA) Mühendislik Yönetimi (Tezsiz)
Rotorlu Hava Araçları (Tezsiz) Büyük Veri ve İş
Analitiği (Tezsiz)

