İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne,
"Erasmus öğrenim sözleşmelerinde 1TB ders paketleri" ile ilgili oluşturulan komisyon tarafından
9.1.2017tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir.
1. Erasmus+ değişimi sırasında, her yükseköğretim kurumu, değişime katılan öğrencilerinin karşı kurumlarda
alacağı dersler için "Tam tanınırlık" sağlayacağını garanti ederek Türkiye Ulusal Ajansı ile anlaşma imzalar. Ancak,
İTÜ'de mevcut durumda ''Tam tanınırlık" uygulanamamaktadır. Öğrencilerin karşı kurumlarda aldıkları AKTS
yükleri ile İTÜ'de eşdeğer sayılan derslerin AKTS yükleri arasında büyük fark olmasının oluşturduğu
mağduriyetinin giderilmesi için, kısa süreli bir çözüm olarak bir Senato Kararı alınmıştır.
2. Senato kararı ile karşı kurumlarda alınan yabancı dil derslerinin, içerdikleri insan ve toplum bilimleri ögeleri
de göz önünde tutularak, öğrencilerin alması gereken 1TB derslerinden bir tanesine eşdeğer sayılacağı
belirtilmiştir. Bu karar, öğrencilerin aldıkları ve İTÜ transkriptlerine işlenen ders yükleri açısından bir iyileştirme
getirmiş olmakla birlikte, kesin bir çözüm değildir.
3. Karşı kurumda alınan yabancı dil dersleri karşılığı olarak öğrenim sözleşmesinde yabancı dil derslerinin
yazılabilmesi için, İTÜ'de Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmekte olan derslerin 3 AKTS (İTÜ kredisi
3+0) olarak şekilde kredili olarak verilmesi gerekmektedir.
a. İTÜ'deki derslerin kredili olması ile karşı kurumlarda alınan derslerin Erasmus+ kurallar ve
AKTS sistemi gereği, aynı içerikteki derslerin aynı/benzer kredilerle İTÜ'deki transkriptlerinde
yer alması sağlanacaktır.
b. İTÜ'de yabancı dil derslerinin kredisiz olması sebebiyle oluşan derse devam etmeme ve dersi
bırakma problemi giderilebilecektir.
4. Erasmus öğrencilerinin karşı kurumlarda İTÜ YDY tarafından verilen dil derslerini (Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Çince), almaları durumunda, öğrencilerin aldığı bu derslerin öğrenim
sözleşmelerindeki karşılığı olarak, aynı isimli, kredili İTÜ dersi yazılacaktır.
a. Karşı kurumda dersten başarılı olunması durumunda, öğrencinin transkriptinde aynı dil dersi
İTÜ AKTS kredisi ve karşı kurumda aldığı harf notu ile yer alacaktır. Karşı kurumda alınan
dersin gerçek kredisi, Diploma Eki'nde görülebilecektir.
b. Öğrencinin dersten kalması durumunda, öğrenci İTÜ'de açılan aynı isimli, kredili dil dersini
alarak ortalamasını yükseltebilir. Öğrencinin mezuniyet şartlarını sağlaması durumunda,
başarısız olduğu bu ders mezuniyetine engel olmaz.
5. Erasmus öğrencilerinin karşı kurumlarda aldığı dil dersleri İTÜ YDY tarafından verilen dil dersleri
arasında yoksa, dersin öğrenim sözleşmesinde karşılığı olarak General Education altında yer alan ve içeriği
Senato Eğitim Komisyonu'na sunulmuş olan iki adet dersten bir tanesi yazılacaktır.
a. Senato Eğitim Komisyonu'nda alınan karara göre, bütün İTÜ öğrencilerinin alabileceği iki ders
aşağıdaki şekildedir.
• ING103 ERS (3 AKTS) Uluslararası Eğitimde Kültürlerarası Vatandaşlık ‐ lntercultural
Citizenship in lnternational Education
•

ING103 SC (3 AKTS) Bilim İletişimi: Mühendisler için Teori ve Uygulama ‐
Science Communication: Theory and Practice for Engineers

b. Karşı kurumda dersten başarılı olunması durumunda, öğrencinin transkriptinde ING103 dersi,
karşı kurumda aldığı harf notu ile yer alacaktır. Karşı kurumda alınan dersin ismi ve kredisi,
Diploma Ekinde görülebilecektir.

c. Öğrenci dersten başarısız olmuş ise, transkriptinde, ING103 dersi başarısız olarak
işlenecektir. Öğrenci, İTÜ'de bu derse karşılık olarak ive ii şıklarında belirtilen dersleri alarak
ortalamasını yükseltebilir. Öğrencinin mezuniyet şartlarını sağlaması durumunda ING103
dersinden başarısız olması mezuniyetine engel oluşturmayacaktır.
6. İTÜ'de verilen yabancı dil derslerinin kredili olarak verilmesi ile, İTÜ, Erasmus+ değişimi sürecinde
yapacağına dair söz vermiş olduğu ''Tam tanınırlık" konusunda olumlu bir adım atmış olacaktır. Ayrıca,
2017‐2018 Eğitim‐Öğretim Yılı için geçerli olan ve Erasmus+ değişimi sırasında alınan yabancı dil
derslerinin 1TB paketi altında yer alan bir ders sayılması gerekliliği ortadan kaldırılmış olacaktır.
Saygılarımızla arz ederiz.

