ERASMUS TALEPLER (YTU FBE)
1. İntibak A formunda; gidilmek istenilen üniversite derslerinin seviyesi (Lisans-Yüksek
Lisans-Doktora) belirtilmesi gerekir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisinin İntibak
A’da Lisans dersleri olabilir fakat döndüğünde İntibak B’de Yüksek Lisans öğrencisi
için en fazla 2 Lisans dersi intibak ettirilir (Lisans derslerin mutlaka 3. veya 4. Sınıf
derslerinden olması koşulu ile) Doktora öğrencisi ise Lisans derslerinin hiçbirisini
intibak ettiremez. (Yönetmelik gereği doktora öğrencisi Lisans dersi alamaz, Yüksek
Lisans öğrencisi ise en fazla 2 ders alabilir gereğinden dolayı)
2. 5 yıllık üniversiteye İntibak A ile giden öğrencilerin İntibak B’deki Lisans derslerinin
4. ve 5. Sınıf dersleri Yüksek Lisans dersleri kabul edilecektir.
3. YÖK ve Yeni YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği gereği Lisansüstü öğrenci başka
üniversiteden en fazla 2 ders alabilir maddesi gereği; Erasmus öğrencileri İntibak B’deki
derslerinden en fazla 2 Dersi intibak ettirebilecek. (Doktora öğrencileri Lisans
derslerinin hiçbirini intibak ettiremez.)
4. İntibak A formunda; gidilmek istenilen üniversitenin ders kodları (tez dersi dahil)
mutlaka yazılmalıdır. Tez kodu olmayan üniversiteler için ise intibak B formunu
getirdiğinde ders kodu olmadığına dair üniversitesinden yazı veya üniversitesinden mail
çıktısı getirmelidir.
5. İntibak A formunda; gidilmek istenilen üniversiteden alınmak istenen derslerin
karşılık dersleri mutlaka yazılmalı ve eğer karşılığı yok ise karşılığı yok olduğu
belirtilmelidir. Birden fazla derse tek ders karşılık gösterilmemelidir.
6. Öğrenciler intibak A da alınmak istenilen dersler neticesinde yabancı üniversiteye
gittiğinde değişiklik yapmak istediğinde mutlaka güncel İntibak A’ yı en kısa zamanda
ABD Başkanlıklarına göndermelidir. ABD Başkanlıkları da güncel İntibak A ‘yı
FBE’ne göndermelidirler. Eğer göndermez ise intibak A’ da olup İntibak B’ de olmayan
dersler EYK kararıyla (FO) olarak transkriptine işlenecektir.
7. İntibak B formunda; intibak A formuyla mutlaka uyuşması gerekmektedir. Bu konuda
da formda bilgilendirme yapılmalıdır.
8. İntibak A ve B formunda; almak istediği ve alınmış olan derslerin seviyesinin yazılacağı
alan mutlaka bulunmalıdır. Bu alanlara dersleri seviyesi mutlaka yazılmalıdır. Eğer
gidilmek üniversitedeki dersler Lisans dersleri ise karşılık gösterilen derslerde mutlaka
Yüksek Lisans olmalıdır.
9. EYK kararı verilmiş intibak A ile yurt dışındaki üniversiteye gitmek isteyen öğrenci
vazgeçme durumunda ilgili yazısı mutlaka Erasmus Koordinatörlüğünden gelmelidir.

