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AMAÇ:  

 

İstenen şartları sağlamak koşuluyla, yurtiçi (FARABİ) ve yurtdışı (ERASMUS) öğrenci 

değişim programları ile, lisans eğitimlerinin belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim 

kurumunda eğitim görmeleri ya da staj yapmaları için uygulanan esaslar açıklanır.    

 

KAPSAM: 

 

Bu Yönerge, yurtiçi (FARABİ) ve yurtdışı (ERASMUS) öğrenci değişim programları için  

uygulanacak esasları kapsar. 

 

UYGULAMA ESASLARI: 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki öğrenciler, istenen şartları sağlamak koşuluyla, yurtiçi 

(FARABİ) ve yurtdışı (ERASMUS) öğrenci değişim programları ile, lisans eğitimlerinin 

belirli bir döneminde başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim görebilir ya da staj 

yapabilirler. Bu yolla, öğrenciler değişik kurumları, değişik öğretim kadrolarını, değişik 

dersleri görme olanağına kavuşmaktadırlar.  

Erasmus programı için başvurular güz yarıyılı gidecekler için Şubat ayı sonunda ve bahar 

döneminde gidecekler için de Eylül ayı sonunda yapılmaktadır. Başvurularda, öğrencinin, 

o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

o Programa katılacağı öğretim yılında en azından ikinci sınıf öğrencisi olması (Hazırlık 

sınıfı öğrencileri ve dikey geçiş ile gelip intibak aşamasında olanlar başvuruda bulunamazlar), 

o Birikimli not ortalamalarının en az 2.00/4.00 veya 70/100 olması, 

o Katılacağı öğretim yılında son sınıfta olacak öğrencilerin yurt dışına gidecekleri 

yarıyılda almaları gereken en az 30 ECTS kredilik derslerinin bulunması 

gerekmektedir. Ayrıca, daha önce Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmış 

olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvurunun değerlendirilmesinde, üniversitemiz 

yabancı diller bölümünce yapılan yabancı dil sınavından alınan puan ve akademik başarı 

düzeyi göz önüne alınmaktadır. Başarı puanı hesaplanırken akademik başarı (%50) ve dil 

sınavı (%50) kullanılmaktadır. Dil sınavından 100 üzerinden en az 50 alınması gerekmektedir.  

Farabi programında başvurular gidilecek yarıyıldan bir önceki yarıyıl içinde ilan edilmektedir. 

Farabi Değişim Programından yararlanabilmek için öğrencinin, bölümde kayıtlı lisans 

öğrencisi olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.  

Öğrenciler başvuruda,  

o Aday Öğrenci Başvuru Formunu, 



o Not Dökümünü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak), 

o Yabancı dil düzeyini gösteren belgeyi (Gidilecek Yükseköğretim Kurumunda dersler 

kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise) 

Uluslar arası İlişkiler Birimine vermek durumundadır. Gidilecek yükseköğretim kurumunun 

eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları 

dikkate alınır ve her program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek 

yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, 

başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile 

ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her 

program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. 

Öğrenciler, değişim programlarıyla ilgili danışmanlık hizmetini bölümdeki Erasmus ve Farabi 

programları bölüm temsilcisi öğretim üyesinden alabilmektedir. Erasmus/Farabi programı 

başvuruları öncesinde bölüm ERASMUS koordinatörü tarafından bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmektedir. Ayrıca, öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Birimince başvurular öncesinde bilgilendirilmektedir. Bunun yanında, yurtdışına gidecek 

öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından başvuru sonrası uyum programı 

kapsamında pasaport işlemleri, kalınacak yer, vize işlemleri, sigorta, bilet, alacakları hibe ve 

dönerken getirecekleri belgelerle ilgili detaylı olarak bilgilendirilmektedir. Hem yurtiçi hem 

de yurtdışı değişim programlarının en önemli belgesi olan ve gidilecek olan üniversitede 

alınacak derslerin belirtildiği öğrenim antlaşması, programın bölüm temsilcisi olan öğretim 

üyesinin desteği ile ders denklikleri gözetilerek hazırlanmaktadır. 


