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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KILAVUZU 

 

GİTMEDEN ÖNCE… 

SIKÇA SORULAN SORU: 

Değişime gidersem dönem kaybeder miyim (yani 8 dönem yerine mesela 9 dönemde mi mezun olurum)? 

 Gittiğinizde “başarıyla” (bkz. aşağıdaki “Ders Seçimi”ndeki Senato kararı) geçtiğiniz normal akademik derslerin (yani 

dil kursu vb. olmayan, normal üniversite derslerinin) tümünü kredileriyle birlikte saydırabiliyorsunuz.   

 Psikoloji bölümünün programı çok esnek olup birçok “unrestricted elective” opsiyonu olduğundan, aldığınız dersler 

buradaki spesifik derslerle eşleşmese de serbest seçmeli olarak kredileriyle birlikte saydırılabiliyor. 

 Hiç değişime gitmeyen ve derslerinin hepsini kalmadan geçmiş öğrencilerden farklı olarak değişime giden öğrencilerin 

7. ve 8. döneminde genelde almaları gereken ders sayısı daha yüksek olabiliyor ama bu illa ki uzatmayı gerektirecek 

kadar olmuyor.  Temel kıstas, zorunlu ve seçmeli bölüm derslerini + mezuniyet kredisini tamamlamak, o kadar. 

 Örneğin, 3. sınıfın 1. döneminde değişime giden bir öğrenci o dönemde zorunlu olan ve PSY 304 Experimental 

Psych’dan farklı olarak sadece yılda bir kere güz döneminde açılan bir ders olan PSY 301 Research Methods dersini 

ancak bir sonraki yılın güz döneminde telafi edebilir (ki o durumda döndüğünde ve bahar döneminde PSY 304’ü 

aldığından o dersi temel araştırma metodları dersini almadan almış oluyor, bu bir dezavantaj olabilir);  diğer seçenek, 

gittiği üniversitede o derse denk bir ders bulmak ve dersin syllabus’ının akademik danışmanı üzerinden eşdeğer 

olarak onaylanması; 

 

1. Dilekçe 

 Öbikas sistemi üzerinden “e-petition exchange”i seçiyorsunuz ve kendiliğinden kayıt dondurmayı da içeren (ama asıl 

amacı akademik danışmanınızla birlikte kotardığınız ders programının kaydedilmesini sağlayan) e-dilekçenizi 

tamamlayarak akademik danışmanınıza yolluyorsunuz; 

 

2. Kayıt ücretinin ödenmesi 

BÜ’deki dönemlik kayıt katkı parasını ve varsa harç ücretinizi ödemelisiniz. 

 

3. Ders Seçimi: “Exchange/Erasmus” 

— Gitmeden önce derslerinizi seçerken mutlaka önce değişim değil akademik danışmanınızla derslerin üstünden geçin.  Bu 

görüşmelerde, almayı planladığınız derslerin mutlaka syllabus veya detaylı ders tanımlarını çıkarıp yanınızda getirin.   

— Olabildiğince Boğaziçi Üniversitesi’nde almış olduğunuz derslerin tıpatıp aynısı olan veya –içerikleri biraz farklı olsa bile- 

çok benzer isimli olan dersleri seçmeyin.  Döndükten sonra onları saydırırken zorluk yaşayabilirsiniz (örn. BÜ’de 

“Learning” dersini aldıysanız ve gittiğiniz yerde “Learning and Memory” gibi bir ders seçmek istiyorsanız, örtüşüklük 

sorunu çıkabilir).   
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— ÖBİKAS sisteminde almak istediğiniz dersler ve dersler için önerilen karşılıklar işlemleri için bkz. “UİO öbikas kullanım 

kılavuzu”;  iki adet “kredi” sütunu var, eğer Erasmus’a gittiyseniz sadece “ECTS Credits” kısmını doldurmanız yeterli, eğer 

Erasmus dışı bir değişim programına (örn. Kanada, Hindistan, Avustralya gibi) gittiyseniz, “Local Credits” kısmına o 

gittiğiniz üniversitedeki ‘yerel kredi’ miktarını yazıyorsunuz, o kadar; 

 

Önemli notlar: 

— 2011 BÜ Senato kararına göre ancak BÜ not sisteminde CC’ye karşılık gelen dersler “başarıyla geçmiş” sayılıyor (yani,  

4.00 üzerinden 1.5 veya 1.0’a veya ECTS harf notu sisteminde E ve altı notlar “başarıyla geçmiş” sayılmıyor); 

geçilmeyen derslerin (yani BÜ sistemine göre notları DC ve altı olan tüm dersler) döndükten sonra;  

— İçerik olarak bölümün ders listesindeki herhangi bir derse karşılık gelmeyen tüm dersler “unrestricted elective” olarak 

sayılıyor; 

 

4. Erasmus ile gidenler için ek bilgi:   ECTS Kredileri 

 

Örnek: 

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT 

Course 
Code 

Course Name 
Local 

Credits 
ECTS 

Credits 
Course Link 

Suggested BOUN 
course code 

 

xxxxxx Sensation and Perception  7 
(weblink for course 

description/syllabus) 
PSY 327  

xxxxxx Forensic Psychology  7,5 
weblink for course 

description/syllabus) 
  

xxxxxx Culture and Development  6 
(weblink for course 

description/syllabus) 
  

 

Derslerin Akademik danışman ve koordinatör tarafından sayılma şekli: 

Course 
Code 

Course Name 
Local 

Credits 
ECTS 

Credits 
BOUN course code 

xxxxxx Sensation and Perception  7 PSY 327 
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xxxxxx Forensic Psychology  7,5 
Unrestr. Elective 

BOUN cr: 3 / ECTS: 7 

xxxxxx Culture and Development  6 
Unrestr. Elective 

BOUN cr: 3 / ECTS: 6 

xxxxxx 
Bachelor Research: Clinical 
Psychology & Health Psych. 

 15 

Unrestr. Elective 
BOUN cr: 4 / ECTS: 8 

+ 
Unrestr. Elective 

BOUN cr: 3 / ECTS: 7 

 

Önemli notlar: 

— ECTS  → BÜ kredisi dönüşümü için yaklaşık çizelge: 

2 ects → 1 BÜ kredisi 

3 ects → 2 BÜ kredisi 

4 ects → 2 BÜ kredisi (ancak kimi üniversitelerde 4 ects’lik dersler, 3-kredilik BÜ dersine eşdeğer olabiliyor, o durumda 

3  BÜ kredisi, genelde bunun kararı dönem bitiminde verilir ve garantisi yoktur) 

5-7 ects → 3 kredi 

8-9 ects → 4 kredi 

10-15 ects → iki 3/4 kredilik (unrestricted elect.) ders 

 

5. Erasmus ile gidenler için ek bilgi:   Not Denklikleri 

Tablo 1 - Farklı Avrupa ülkelerin notları ve BÜ harf notu karşılıkları 

 

                                     

Country Exceptional 

(AA) 

Very good 

 (BA) 

Good 

(BB) 

Average 

(CB, CC)  

Passable 

(DC, DD) 

Failed 

(F)  

Germany 1  1-  2+,2,2-  3+,3,3-  4+,4  5,6  

Austria 1  1  2  3  4  5  

Belgium 20,19  18,17  16,15,14  13,12,11  10  9,8,7  

Denmark 13  11,10  9,8  7  6  5,3,0  

Finland 3  2.5  2  1.5  1  

France 
16  

très bien  

16  

très bien  

14  

bien  

12  

assez bien  

10  

passable  

9<  

échec  

Holland* 10  9  8  7,6.5  6  6<  

England A  B+  B-  C  D  E  

İreland 1
st 

 2
nd

/I  2
nd

/II  3
rd 

 pass  fail  

Spain 

10  

matricula de 

honor  

9  

sobre 

saliente  

8  

notable  

7  

notable  

5,6  

aprobado  

5<  

suspenso  

Sweden 
VG+  

val godland  

VG  

val godland  

G+  

godland  

G  

godland  

G-  

godland  

U  

underkant  

Switzerland 6  5.5  5  4.5  4  4<  

Italy 30  29  28,27  26-24  23-18  17  

Pass Fail 
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İceland 10/9  8  7  6  5  fail  

Portugal 17/16  15  14  13/12  11/10  9<  

Greece  10  9,8  7  6  5  4,3,2  

               *The grades 9 and 10 are very rarely given. 

 

Tablo 2 - 2011 senato kararıyla Erasmus’ta aldığınız ECTS cinsi harf notunun BÜ’deki ve transkripteki karşılığı 

 

Erasmus ile gidilen yerde alının 

ECTS notu 
BÜ not karşılığı 

BÜ transkriptine işlenecek not 

karşılığı 

A AA P 
B BA P 

C BB P 

D CC P 

E DC, DD F 
FX F F 

F F F 

 

DEĞİŞİMDEYKEN… 

 

6. Dersleri Değiştirmek  “Exchange/Erasmus Add-Drop”  

— Gittiğinizde, akademik danışmanınızla anlaştığınız derslerde kimi değişiklikler yapmanız gerektiğinde bunu mutlaka 

akademik danışmanınıza iletmeniz, gerekçelendirmeniz ve ardından akademik danışmanınızın onayını almanız gerek. 

— Derslerinizdeki değişiklikleri OBİKAS’tan e-petition  e-petition exchange  add/drop petition’i seçip ilgili değişiklikleri 

işleyip danışmanınıza yollamanız gerek.  Bir altta ÖBİKAS’taki ekran görüntüsü mevcut; ders eklemesi yaptığınız takdirde o 

yeni derslerin mutlaka ders programlarını (syllabus) yüklemeniz gerek; 
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DÖNDÜKTEN SONRA… 

 

7. Ders Saydırma İşlemi: “Exchange/Erasmus Credit Transfer” 

Gittiğiniz okuldan resmi transkriptiniz gelir gelmez (ara ara ÖBİKAS’taki dilekçe kısmını kontrol edin, resmi transkriptiniz UIO ofisine 

ulaştığında ÖBİKAS’taki hesabınıza yüklenecek, böylece ders saydırma işlemini başlatabileceksiniz) 

— ÖBİKAS’tan “credit transfer” e-dilekçesi açıp mevcut haliyle akademik danışmanınıza yollayacaksınız; 
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HATIRLATMA:  Ders saydırma formuna sadece başarıyla geçtiğiniz dersleri yazıyorsunuz.  Kaldığınız dersleri yazmıyorsunuz. 

 

VE SON OLARAK DÖNDÜKTEN SONRA… 

 Size epostayla 8-9 soruluk anket linki yollanacak, orada gittiğiniz yeri hızlıca değerlendirmeniz isteyeceğiz VE 

 Gittiğiniz üniversiteyi, şehri, koşulları vesaireyi, yani yaptığınız seçimin ve geçirdiğiniz dönemin, sizin açınızdan, 

akademik ve akademik dışı artı ve eksilerini aktaran bir rapor yazmanızı isteyeceğiz;  hem anket oylamaları ama daha 

da çok bu raporlar sonraki yıllarda seçimlerini yapacak kişiler için çok faydalı oluyor, aynen sizin için de olduğu gibi.. :) 

 

KEYİFLİ DEĞİŞİMLER!  


