
Erzurum Teknik Üniversitesi 

PAX programı Öğrenci Bilgilendirme



PAX Programı

 Pax programı  Erzurum Teknik Üniversitesi ile Tayvan Ulusal Chung
Hsing Üniversitesi arasındaki akademik değişim programıdır.

 Akademik çalışmaların yanında aynı zamanda kültürel bir 
programdır. 



Başvuru

 Programa Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin ilgili bölümlerinde 
okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.

 Başvuruda bulunacak öğrencilerin en az bir yıllık eğitimini başarı 
ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 Kalış süresi en az 1 dönem (Şubat 2019-Haziran 2019) veya en 
fazla 1 yıl (Eylül 2019 – Haziran 2020) olacaktır. Her öğrenciye 
Tayvan’daki kalış süresi boyunca bir danışman verilecektir. 



Önemli 
Tarihler

 Bahar dönemi (Şubat-Haziran) için başvuracak öğrenciler 15 Ekim 
tarihine kadar PAX Program koordinatörüne isim bildirmeleri 
gerekmektedir. Güz dönemi (Eylül-Ocak) için 2 Nisan’a kadar 
başvuru yapabilirler.

 İlk etapta Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim 
üyelerinden  Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bezirganoğlu’na ön başvuru 
yapılacaktır. 

 Ön başvuruda, öğrenci isim, soy isim ve amil adresi gereklidir. 

 Daha sonra kabul edilen öğrencilere Tayvan Ulusal Chung Hsing
Üniversite’si tarafından mail ile şifre gönderilir.

 İlk aşamayı geçen öğrenciler gerekli olan evrakları online olarak 
yükleyeceklerdir. (Bahar Dönemi için 15-31 Ekim tarihleri 
arasında. Güz Dönemi için 6-20 Nisan tarihleri arasında)



Gerekli 
Evraklar

Gerekli Evraklar

1.Başvuru Formu

2.Öğrencii Belgesi (İngilizce veya Çince)

3.Transkript (İngilizce veya Çince)

4.İki tavsiye mektubu

5.Çalışma Planı (İngilizce veya Çince olarak yazılacaktır.)

6.Özgeçmiş (300-500 kelime İngilizce veya Çince yazılacaktır.)

7.Eğer varsa İngilizce veya Çince dil belgesi

8.Eğer varsa ek belgeler



Başvuru 
Aşamaları

Adım 1: Ev sahibi kurumun adaylık sürecinden geçin. Ortak olunan 
kurumun, son başvuru tarihinden önce çevrimiçi adaylık formunu 
doldurması gerekir.

Adım 2: Aday öğrenciler, gerekli tüm belgeleri son başvuru 
tarihinden önce başvuru web sitesine yüklemelidir.

Adım 3: Başvuru incelenecek ve nihai karar Üniversite İnceleme 
Komitesi tarafından verilecektir. Güz ve Bahar dönemi için sonuçlar 
sırasıyla Haziran ayı sonunda ve Aralık ortasında açıklanacaktır.

Adım 4: Resmi kabul paketi, ortak kurumların program 
koordinatörüne gönderilecektir.

Adım 5: Kabul edilen öğrencilerin kabulü onaylamaları ve kabul 
edilirse çevrimiçi olarak varış bilgilerini vermeleri gerekir.



PAX Programı

 Yol ve yurt masrafları öğrencinin kendisine aittir.

 Diğer masraflar (okul ücreti, Çince kurs ücreti) ise Tayvan Ulusal 
Chung Hsing Üniversitesi tarfından karşılanır. 

 Öğrenciler alanlarıyla ilgili dersleri İngilizce alabilir ve Çince 
kursuna katılabilirler.



PAX Programı

 Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniversitesi ve Pax programı ile ilgili 
ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.oia.nchu.edu.tw/index.php/en/ 


