2020 – 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ERASMUS KAPSAMINDA ANLAŞMALI OLDUĞU
ÜNİVERSİTELER

Bölümümüzün Erasmus kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler, ülkeleri, kotaları, İhtiyaç duyulan dil bilgisi
seviyeleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öğrencilerin, seçtikleri üniversitelerde alacakları
dersleri, daha sonra eşleştirme aşamasında problem yaşamamaları için öğretim üyelerine danışmaları
önerilmektedir.

Study Cycle*

Country

BA

Bulgaria

BA

Bulgaria

BA

Greece

(BG VARNA02)
Technological Educational Institute (TEI) of
Western Greece

Lithuania

(G PATRA06)
Klaipeda State University of Applied
Sciences

BA

BA

Macedonia

BA

Macedonia

BA

Poland

BA

Poland

BA/MA/PhD

Romania

BA

Romania

BA

Serbia

Partner University (Erasmus Code)
University of Telecommunications and Post
(BG SOFIA28)
Technical University of Varna

(LT KLAIPED09)
International Balkan University
(MK SKOPJE04)
Mother Teresa University in Skopje
(MK SKOPJE17)
Bronislaw Marklewicz State Higher School
of Technology and Economics in Jaroslaw
(PL JAROSLA02)
Bialystok University of Technology
(PL BIALYST01)
University of Petrosani
(RO PETROSA01)
Politechnica University of Bucharest
(RO BUCURES11)
State University of Novi Pazar
(RS NOVIPAZ02)

Quota
(per semester)

Language
Level

2

B1

3

B1

3

B1

4

B1

2

B1

5

B1

2

B1

1

B1

3

B1

1

B1

3

B2

* BA: Bachelor (1st Cycle), MA: Master of Arts (2nd Cycle), PhD: Philosphy of Doctorate (3rd Cycle)

Bölümümüzün Erasmus kapsamında anlaşmalı olduğu üniversitelere aşağıdaki bağlantıdan, 0714 Electronics
and Automation bölümü içerisinden de ulaşılabilmektedir.
http://erasmus.alanya.edu.tr/ctrcms/media/77/tmp//Ogrenim%20%C4%B0kili%20Anla%C5%9Fmalar%20Lis
temiz%20%28G%C3%BCncel%29.pdf

Erasmus başvuruları ve sınav duyuruları için öğrencilerin https://erasmus.alanya.edu.tr/# adresini takip etmeleri
gerekmektedir.

Ayrıca üniversitemiz (Erasmus kapsamı dışında) ile Tayvan’da bulunan National Central University
arasında Öğrenci değişimi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

İki üniversite arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için, karşılıklı yarar ilkelerine dayanarak aşağıdaki
karşılıklı öğrenci değişim programı oluşturulmuştur.

•

Öğrenci sayısı ve çalışma alanı

Anlaşma süresi boyunca her yıl, her üniversite, ev sahibi üniversitede bir akademik eğitim yılı için en fazla 2
öğrenciyi değiştirebilir. Öğrenci sayısı karşılıklı anlaşma ile zaman zaman değiştirilebilir. Değişim yapılan
öğrenci sayısında denge beş yıllık bir süreç içerisinde aranacaktır.

•

Kayıt ve kalış süresi

Bu anlaşmanın koşulları kapsamında katılımcı öğrenciler, ev sahibi üniversitede lisans dışı (non-degree) öğrenci
olarak kaydedilecektir. Öğrencilerin kalış süresi 12 ayı geçemez ve bir yarıyılın altında olamaz.

•

Öğrenim ve akademik ücretler

Bu değişime katılan öğrenciler, ev sahibi kuruma öğrenim ücreti ve akademik ücretler ödemekten muaftır;
ancak, programa katılmak için kendi kurumları tarafından gerekli görülen ücretleri ödeyeceklerdir.

•

Seçim kriterleri

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler, kriterlere göre kurumları tarafından seçilecektir.
a. kendi üniversitelerinin ülkesinin vatandaşı veya ülkede kalıcı ikamet ediyor olmak veya o ülke için geçerli
bir geçici ikamet vizesine sahip olmak;
b. Kayıtlı oldukları programda en az bir yıllık tam zamanlı eğitim almış olmak ve ev sahibi üniversitede
kaldıkları süre boyunca aynı programa kayıtlı kalmak.
c. İyi ila mükemmel arası bir akademik sicile sahip olmak;
d. Ev sahibi üniversite ve geldiği üniversite tarafından belirlenen tüm özel gereksinimleri karşılamak.

•

Dil yeterliliği

Her bir taraf, seçim prosedüründe, öğrencilerinin derslerin öğretildiği dile bağlı olarak (İngilizce) ev sahibi
kurumda çalışmalar yürütmek için yeterli dil yeterliliğine sahip olmasını sağlayacaktır.

•

Kabul kriterleri ve ev sahibi üniversitenin reddetme hakkı

Bu sözleşmenin şartları altında ev sahibi üniversiteye kabul edilmek isteyen katılımcı öğrenciler, ev sahibi
üniversitenin kabul koşullarını karşılayacaktır. Her üniversite adayları reddetme hakkını saklı tutar, bu durumda
başka adaylar önerilebilir. Üniversiteler, katılımcı öğrencilerin performansı hakkında birbirlerine yeterli bilgi
sağlayacaktır.

•

Kurallar ve ayrıcalıklar

Bu anlaşmanın koşullarına göre katılan öğrenciler, ev sahibi kurumun kural ve yönetmeliklerine tabi olacaktır.
Öğrenci, ev sahibi üniversitenin kural ve yönetmeliklerine uymazsa veya öğrenciye herhangi bir zamanda
bulaşıcı hastalık teşhisi konulursa, her iki üniversite de öğrencinin değişim statüsünü sonlandırma hakkını saklı
tutar. Ayrıca katılımcı öğrenciler, ev sahibi kampüsteki diğer öğrencilerin yararlandığı haklara ve ayrıcalıklara
sahip olacaklar.

•

Konaklama

Her üniversite, bu anlaşmanın hükümlerine göre katılan öğrencilere uygun konaklama yeri bulmaları konusunda
yardımcı olmak için her türlü makul çabayı gösterecektir. Seyahat, sağlık sigortası ve geçim masrafları,
programa katılan bireysel öğrencilerin sorumluluğunda olacak ve hiçbir üniversite bu tür masraflardan sorumlu
tutulmayacaktır. Seçilen öğrenciler, kendi üniversitelerine ve bulundukları üniversiteye, ulaşım konusunda ve
kaldıkları süre boyunca geçim için yeterli paraya sahip oldukları konusunda gerekli güvenceyi vereceklerdir.

•

Yabancı öğrenciler için faaliyetler

Bu değişim sözleşmesi hükümlerine göre katılan öğrenciler, ev sahibi kurumda yabancı öğrenciler için
düzenlenebilecek tüm giriş kurslarına veya programlarına katılma hakkına sahip olacaklardır.

•

Kayıt ve kredi

Her kurum, her değişim öğrencisi tarafından alınan derslerin ve alınan notların bir kaydını sağlayacaktır. Alınan
dersler için kredi, ev sahibi üniversitenin takdirine bağlı olarak transfer edilecektir.

•

Belgeler ve sertifikalar

Her değişim öğrencisi, ev sahibi kurumda öğrenim görmek için gerekli vize ve diğer ilgili belgeleri almaktan
sorumludur. Ev sahibi kurum, gelen değişim öğrencilerine, değişimin tam süresi boyunca öğrenci vizesi almak
için gereken üniversite sertifikalarını sağlayacaktır.

•

Sözleşmenin değiştirilmesi

Bu anlaşma herhangi bir zamanda karşılıklı yazılı onay ile değiştirilebilir.

•

Süre, yenileme ve fesih

Bu sözleşme, son imzanın son tarihinde başlayacak ve beş yıl süreyle geçerli olacaktır. Dört yıl boyunca, beş
yıllık ek bir süre için yenileme dikkate alınacaktır. Her iki üniversite de 6 aydan az olmamak üzere yazılı
bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir, ancak fesih tarihinde herhangi bir üniversitede çalışmaya
başlamış olan herhangi bir öğrenci öğrenim programlarını tamamlayabilir.

