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Öneri-1) Bölümlerde ERASMUS Lisans/Lisanüstü değişim programına katılan öğrencilerin

başarı durumlarının değerlendirilmesi,
Öğrencilerimiz döndükten sonra transkriptleri ile ilgili işlemler Erasmus Ofisi ve öğrenci işlerinde kayıt
altına alınıyor, koordinatörlerin bu hususta bir bilgi olmamaktadır. Ancak koordinatörler öğrencilerin
%70 başarıyı tamamlayıp hibenin tamamını aldıkları bilgisinden yola çıkarak öğrencilerin tamamının
başarılı olduğu bilgisini ifade etmişlerdir.

Öneri-2) İkili anlaşmalar çerçevesinde kendi Bölüm ve Anabilim dalları için belirlenmiş olan
öğrenci kontenjanı durumundaki değişimler, kontenjanı azalan bölümlerde nedenlerinin
değerlendirilmesi,
Erasmus öğrenci değişiminin başladığı yıllarda dil barajı olmadığından giden öğrenci sayıları fazladır.
Fakat 2014 yılından itibaren dil puanı barajı karşı taraftaki üniversiteler tarafından uygulanmaya
konmuştur. Bu nedenle giden öğrenci sayılarında azalma olmuştur. Fakat kontenjanlarda bir azalma
olmayıp hatta bazı bölümler için artış söz konusudur.

Öneri-3) Kapatılan/kapatılmak üzere olan Erasmus programlarının tespit edilmesi, kapatılma
nedenlerinin değerlendirilmesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik ve Fizik bölümlerinde kapatılan kontenjan yoktur. Kimya
bölümünde ise Polonya Minho üniversitesi kontenjanı lisanstan yüksek lisans ve doktoraya
değiştirilmesi teklif edilecek bilgisi sunulmuştur.

Öneri-4) Öğrencilerin seçim ölçütlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, programın başarı
düzeyine katkısının tartışılması,
Öğrenciler, Ulusal Ajans kurallarına göre akademik başarı %50 ve dil puanı %50 olmak üzere Erasmus
ofisi tarafından ‘Merlon’ yazılımı yardımıyla yapılan sıralama göre seçilmektedir. Ancak bölüm
koordinatörleri dil puanının %12.5 ni yabancı dil mülakat notu olarak değerlendirebilmektedir. Nihayi
karar Erasmus ofisi tarafından verilmektedir.

Öneri-5) Avrupa'ya Erasmus programı ile giden öğrencilerimizin Bitirme tezi ya da proje dersi
alma durumlarının değerlendirilmesi, almaları durumunda bu tez ve/veya projelerin konu
başlıklarının belirlenmesi,




Kimya bölümü bitirme tezini dışarıda yapan öğrencilere döndükten sonra bir jüri karşısında
sunum yaptırarak başarılarını değerlendirilmektedir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü proje konularını önceden onaylayıp izin vermektedir.
Fizik bölümü Erasmus programı ile giden öğrencilerin bitirme tezi yapmalarını
desteklememektedir.



Matematik bölümü öğrencileri bitirme tezini İTÜ de yapmayı tercih etmektedirler.

Öneri-6) İTÜ'ye Erasmus programı ile gelen öğrencilerin başarı durumu, memnuniyeti,
beklentileri ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi,
Bu konuda Erasmus Ofisi gelen öğrencilere bir anket yapmaktadır. Ancak bölümlerden edinilen bilgi
doğrultusunda genel anlamda öğrencilerin memnun kaldığı, fakat karşılaştıkları en büyük sorun
gelmeden önce seçtikleri derslerin açılmaması ya da İngilizce verilmemesidir.

Öneri-7) Erasmus koordinatörlerinin yaşadığı problemler ve çözüm önerilerinin
değerlendirilmesi,
Akademik koordinatörlerin görev tanımlarını ve Erasmus programının kurallarını Avrupa Komisyonu
EACAE, Ulusal Ajans ve İTÜ Erasmus Ofisi belirler. İTÜ bu konuda otomasyona geçildikten sonra bir
sıkıntı olmamaktadır. Ancak koordinatörler Erasmus Ofisine ulaşmakta zorluk çekmekte olduklarını
belirtmektedirler.

Öneri-8) Erasmus koordinatörlerinin ilave soru, istek ve değerlendirmeleri,



Akademik takvimlerin uyuşmazlığı ve derslerin açılmamasından kaynaklı sorunlar
olabilmektedir.
Öğrenim anlaşmalarının son sayfalarının komisyon üyeleri ve dekanlık tarafında imzalanması
başka ülkelerde rastlanmayan bir bürokrasi yaratmaktadır. Burada standard Erasmus öğrenim
anlaşması uygulanması daha doğru olur.

İTÜ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ERASMUS DEĞERLENDİRME RAPORU

İTÜ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ERASMUS DEĞERLENDİRME RAPORU
ÖNERİLER
Öneri-1) Bölümlerde ERASMUS Lisans/Lisanüstü değişim programına katılan öğrencilerin
başarı durumlarının değerlendirilmesi,
ÖĞRENCİLERMİZ GENEL OLARAK BAŞARILIDIR
Öneri-2) İkili anlaşmalar çerçevesinde kendi Bölüm ve Anabilim dalları için belirlenmiş olan öğrenci
kontenjanı durumundaki değişimler, kontenjanı azalan bölümlerde nedenlerinin değerlendirilmesi,
KONTENJANLARDA DEĞİŞİM VE AZALMA YOLTUR EKLENEN YENİ KONTENJANLAR VARDIR.
Öneri-3) Kapatılan/kapatılmak üzere olan Erasmus programlarının tespit edilmesi, kapatılma
nedenlerinin değerlendirilmesi,
KAPATILAN KONTENJAN YOK
Öneri-4) Öğrencilerin seçim ölçütlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, programın başarı düzeyine
katkısının tartışılması,
Öğrenciler, Ulusal Ajans kurallarına göre AKDEMİK BAŞARI %50+ DİL PUANI %50 alınarak ERASMUS
OFİSİ TARAFINDAN sıralama yapılarak seçilmektedir.
Öneri-5) Avrupa'ya Erasmus programı ile giden öğrencilerimizin Bitirme tezi ya da proje dersi alma
durumlarının değerlendirilmesi, almaları durumunda bu tez ve/veya projelerin konu başlıklarının
belirlenmesi,
MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ AŞAMASINDA ÖĞRENCİ GÖNDERMEMEKTEDİR.
Öneri-6) ITU'ye Erasmus programı ile gelen öğrencilerin başarı durumu, memnuniyeti, beklentileri ve
karşılaştıkları sorunların belirlenmesi,
Erasmus Ofisi gelen öğrencilere bu konuda bir anket yapmaktadır.
Öneri-7) Erasmus koordinatörlerinin yaşadığı problemler ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi,
İTÜ de açılmayan Seçmeli dersler Üniversitemizin diğer fakültelerinde başka seçmelideslere
sayılmaktadır. FEF aynı uygulamanın yapılması gerektiği Rektör yardımcıs Prof.Dr Ali Faut Aydın i le
yapılan Eramus koordinatörleri toplantısında görüşülmüş ve Erasmus Ofisi tarafından Dekanlığmız
bilgilendirilmiştir.
Öneri-8) Erasmus koordinatörlerinin ilave soru, istek ve değerlendirmeleri

Matematik bölümünde 2014-2015 ve 2015-2016 kontenjanları ve kullanımları aşağıdaki tabloda
belirtimiştir.

Üniversite

Kontenjan

Açıklama

2L, YL(20 ay)

B2 Almanca

1 L (10 ay)

B2 Almanca

Universität Stuttgart

2 L, YL (20 ay)

B2 Almanca

Hochschule für Technik Stuttgart

2 L, YL (10 ay)

B2 Almanca

Aurhus Uiversity

2L ,YL (20 ay)

83 TOEFL

Technische Universitat Darmstadt
Technische Universitat Berlin

2 L (20 ay)

B2Fransızca

Ecole Internationale des Sciences du
Traitement de l’Information (EISTI)

1 YL (12 ay)

B2Fransızca

Linköpings University

2 YL (10 ay)

İng

Universidade do Minho

Université de Nantes

1 L (6 ay)

İng

Universitatea "POLITEHNICA" din
Bucuresti

1YL, 2D (15 ay)

İng

Nat. Tech. Univ. Of Athens

2 YL, D (20 ay)

İng

2014-2015
Giden

2015-2016 Giden

1 Lisans

2 Lisans

2 Lisans
Yeni anlaşma
1 Lisans

1 Lisans
Yeni Anlaşma

İTÜ KİMYA BÖLÜMÜ
ERASMUS DEĞERLENDİRME RAPORU
ÖNERİLER
Öneri-1) Bölümlerde ERASMUS Lisans/Lisanüstü değişim programına katılan öğrencilerin
başarı durumlarının değerlendirilmesi,
Öğrencilerimiz döndükten sonra transkriptleri ile ilgili işlem yapmadığımız için elimizde bu konu
hakkında istatistiki veri bulunmamaktadır. Ancak bu güne kadar öğrencilerimizden %70 şartını
sağlayamayarak hibesini iade etmek zorunda kalan öğrencimiz bulunmamaktadır.
Öneri-2) İkili anlaşmalar çerçevesinde kendi Bölüm ve Anabilim dalları için belirlenmiş olan öğrenci
kontenjanı durumundaki değişimler, kontenjanı azalan bölümlerde nedenlerinin değerlendirilmesi,
Almanya ile yapılan anlaşmalar Alman üniversitelerinin talebi doğrultusunda azalmıştır.
Öneri-3) Kapatılan/kapatılmak üzere olan Erasmus programlarının tespit edilmesi, kapatılma
nedenlerinin değerlendirilmesi,
Polonya Minho üniversitesi kontenjanı lisanstan yüksek lisans ve doktoraya değiştirilmesi teklif
edilecek.
Öneri-4) Öğrencilerin seçim ölçütlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, programın başarı düzeyine
katkısının tartışılması,
Öğrenciler, Ulusal Ajans kurallarına göre AKDEMİK BAŞARI %50+ DİL PUANI %50 alınarak ERASMUS
OFİSİ TARAFINDAN bir yazılım kullanılarak sıralama yapılarak seçilmektedir.
Öneri-5) Avrupa'ya Erasmus programı ile giden öğrencilerimizin Bitirme tezi ya da proje dersi alma
durumlarının değerlendirilmesi, almaları durumunda bu tez ve/veya projelerin konu başlıklarının
belirlenmesi,
Kimya bölümü öğrencilerinden bitirme yapan öğrenciler burada da bir jüri karşısında sunum yaparak
değerlendirilmektedirler.
Öneri-6) ITU'ye Erasmus programı ile gelen öğrencilerin başarı durumu, memnuniyeti, beklentileri ve
karşılaştıkları sorunların belirlenmesi,
Erasmus Ofisi gelen öğrencilere bu konuda bir anket yapmaktadır.
Öneri-7) Erasmus koordinatörlerinin yaşadığı problemler ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi,
İTÜ de açılmayan Seçmeli dersler Ünversitemizin diğer fakültelerinde başka seçmeli deslere
sayılmaktadır. FEF aynı uygulamanın yapılması gerektiği Rektör yardımcıs Prof.Dr Ali Faut Aydın ile
yapılan Erasmus koordinatörleri toplantısında görüşülmüş ve Erasmus ofisi tarafından Dekanlığımız
bilgilendirilmiştir.
Öneri-8) Erasmus koordinatörlerinin ilave soru, istek ve değerlendirmeleri

İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
ERASMUS DEĞERLENDİRME RAPORU

