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Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı



SUNUM İÇERİĞİ

• Uluslararası Protokoller Kapsamında 
Değişim

• Portland State University – Uluslar arası 
İlişkiler Ortak Lisans Programı

• Colorado University at Boulder –
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ortak 
Lisans Programı



Uluslararası Protokoller Kapsamında Değişim





• «Çukurova Üniversitesi İkili İşbirliği 
Protokolleri Kapsamında Yapılacak 
Değişim Programı Yönergesi» kabul 
edildi. 

• Yönerge içeriğinde belirlenecek şartları 
taşıyan öğrenciler, içeriğinde öğrenci 
değişimi içeren işbirliği protokolü 
imzalanan yurtdışı üniversitelerde 
değişime katılabilecek.

• Herhangi bir burs olanağı bulunmuyor. 
Ancak protokol içeriğinde üzerinde 
anlaşılmışsa partner üniversiteler 
karşılıklı olarak öğrenim ücreti talep 
etmeyebilir.



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında 
Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim

Programı



• Üniversitemiz ile Portland 
State University arasında 2018 
yılında imzalanan protokol 
kapsamında lisans düzeyinde 
ortak eğitim-öğretim 
programıdır.

• Çukurova Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü ve ABD’deki Portland 
State Üniversitesi Siyaset
Bilimi Bölümü arasında mevcut
programlar arasında
tasarlanmıştır



Kimler Başvurabilir?

Bu programa sadece Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencileri başvurabilir.

Aday öğrencilerin, asgari olarak aşağıdaki koşulları
sağlaması gerekmektedir: 

• PSU'da 2.25 cGPA puanına eşit olan ağırlıklı genel
not ortalaması,

• TOEFL puanı 527 PBT veya IBT'nin en az 71 puan

Yukarıdaki şartları karşılayarak ön elemeden geçen ve
aşağıdaki belgeleri sağlayan adayların başvuruları,
PSU’ya gönderilecektir.
• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
• Sağlık sigortası
• Banka Beyanı (ilgili yıla ait öğrenim ve yaşam

giderlerine göre hesaplanan toplam tutarın banka
hesabında olduğunu gösterir resmi belge)

• Aşı belgesi



Öğrenim Ücreti ve Diğer Masraflar

Programa katılan öğrenciler, öğrenci 
vizesine başvuru ve vizenin alınmasıyla 
bağlantılı her türlü husus ve ödemeden 
sorumludur. 

Yaşam ve diğer kişisel gereksinimler, 
konaklama, seyahat gibi bütün 
giderlerden öğrenci sorumludur. 



Burs imkanı var mı?

• Program öğrencileri, PSU’ya kayıt
yaptırmalarını müteakip PSU'daki
akademik başarılarını korumak koşuluyla
üç dönemlik bir yıl için 4.500$ dolar burs 
alır. Bu burs, öğrencinin tam zamanlı kayıtlı
olduğu her dönem için 1.500 dolar olarak
ödenir. Tam zamanlı kayıt olma, lisans için
her akademik dönemde en az 12 kredi saat
demektir.

• Öğrencilere ayrıca PSU’da haftada 20 saat
çalışma imkânı da sağlanacaktır.



Program duyurusu nerede yapılır?

Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf
öğrencileri, her yıl Mart ayında açılacak
duyuruyla programa başvurabilir. Başvuran
öğrenciler arasından şartları taşıyan adaylar
belirlenir ancak bu öğrencilerin 2. Yıl bahar
yarıyılı sonunda gerekli not ortalaması şartını
halen taşıyor olmaları gerekmektedir.
YÖK tarafından alınan Covid-19 tedbirleri
kapsamında 2019-2020 Akademik Yılında
başvuru çağrısı açılmamıştır.



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında 
Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim 

Programı



• Ortak Program, Çukurova 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü ve 
ABD’deki Colorado Boulder
Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü arasında 
mevcut programlar arasında 
tasarlanmıştır. 

• Programın amacı, iki kurum 
arasında imzalanan protokolle 
belirlenen koşulları taşıyan 
ilgili bölüm öğrencilerinin 
eğitimlerinin ilk iki yılını kendi 
kurumlarında tamamladıktan 
sonra kalan iki yılını diğer 
kurumda tamamlamasına 
imkân tanımaktır. 



Kimler Başvurabilir?

Bu programa sadece Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 2. Sınıf öğrencileri başvurabilir.

Aday öğrencilerin, asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması
gerekmektedir: 

• UCB'de 3.00 cGPA puanına eşit olan ağırlıklı genel not 
ortalaması,

• TOEFL IBT'den en az 83 puan (yazma alt puanı minimum 19 
olmalıdır)

Yukarıdaki şartları karşılayarak ön elemeden geçen ve aşağıdaki belgeleri sağlayan adayların
başvuruları, UCB’ye gönderilecektir. 
• Başvuru ve Colorado Boulder Üniversitesine ödenecek ücret. Bu ücret, geri ödenmez ve transfer 

edilemez. Bkz. https://www.colorado.edu
• Çukurova Üniversitesinde alınan tüm dersler ve notlarının yer aldığı resmi transkript
• Banka Beyanı (ilgili yıla ait öğrenim ve yaşam giderlerine göre hesaplanan toplam tutarın banka

hesabında olduğunu gösterir resmi belge)
• Aşı belgesi



Öğrenim Ücreti ve Diğer Masraflar

Programa katılan öğrenciler, öğrenci 
vizesine başvuru ve vizenin alınmasıyla 
bağlantılı her türlü husus ve ödemeden 
sorumludur. 

Yaşam ve diğer kişisel gereksinimler, 
konaklama, seyahat gibi bütün 
giderlerden öğrenci sorumludur. 



Burs imkanı var mı?

UCB, gerekli nitelikleri taşıyan öğrencilere
yönelik okul ücretlerinin bir kısmında indirim
yapabilir.

Program duyurusu nerede yapılır?

Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği 2. Sınıf öğrencileri, her yıl Mart
ayında açılacak duyuruyla programa
başvurabilir. Başvuran öğrenciler arasından
şartları taşıyan adaylar belirlenir ancak bu
öğrencilerin 2. Yıl bahar yarıyılı sonunda
gerekli not ortalaması şartını halen taşıyor
olmaları gerekmektedir.
YÖK tarafından alınan Covid-19 tedbirleri
kapsamında 2019-2020 Akademik Yılında
başvuru çağrısı açılmamıştır.



Soru & Cevap



Bize Ulaşın




