Süleyman Demirel Üniversitesi uluslararası çerçevede akademik işbirliğinin geliştirilmesine
önem vermekte ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri
imzalayarak etkinlikler gerçekleştirmektedir. Dünyanın dört bir yanında bulunan üniversiteler
ile yapılan protokoller, uluslararası araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, öğrenci &
akademisyen değişimi vb. etkinliklere imkân sağlamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ulusal ve uluslararası öğrenci
değişimini Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla gerçekleştirmektedir. Erasmus
programı, Avrupa‟daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği
yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Farabi programı, Türkiye‟
deki üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim üyesi değişim programıdır. Mevlana Değişim Programı ise, yurtiçinde eğitim veren
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23
Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt
dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci
ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.
Son 5 yıl içerisinde Erasmus Programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve
giden- gelen öğrenci sayıları Ek-I.4.1.5‟te gösterilen tabloda verilmiştir. Bu tablodan
görüldüğü üzere Erasmus Programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve gidengelen öğrenci sayısı son 5 yılda bir öğrenci yararlanmış ve Polonya’da yer alan University of
Warsaw’a gitmiştir.
Son 5 yıl içerisinde Farabi Programı çerçevesinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelere gidengelen öğrenci sayıları ise Ek-I.4.1.6‟te gösterilen tabloda verilmiştir. Son 5 yılda 18
öğrencimizin yurtiçindeki değişik üniversitelere gittiği, 8 öğrencinin ise üniversitemize
geldiği görülmektedir.
Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler
Ofisinin sık sık düzenlediği toplantılar ve sosyal etkinlikler bölümümüzce öğrencilerimize
duyurulmaktadır.
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bölümümüzde sık sık tanıtım toplantıları düzenlemekte olup, başvuru tarihleri hem online
hem de sözel olarak öğrencilerimize hatırlatılmaktadır. Bu tanıtım toplantılarına Erasmus,

Farabi ya da Mevlana programı kapsamında başka üniversitelere giderek bir yada iki dönem
öğrenim gördükten sonra dönen öğrencilerimiz de davet edilerek gitmeyi düşünen
öğrencilerimizin soruları cevaplanmaktadır.

