
(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

Row Labels 
Count of 
ID 

Amsterdam University College, Netherlands 1 

2016 1 

Boston University, USA 1 

2017 1 

Columbia University, USA 1 

2010 1 

Freie University Berlin, Germany 5 

2010 1 

2012 1 

2013 1 

2014 2 

Granada Üniversitesi 1 

2011 1 

Indian Institute of Technology Bombay, India 1 

2015 1 

Leiden University, Netherlands 3 

2013 1 

2014 1 

2016 1 

Maastricht University, Netherlands 7 

2010 2 

2011 1 

2012 2 

2013 1 

2016 1 

Michigan University, USA 1 

2010 1 

Rice University, USA 1 

2013 1 

Stanford University, USA 1 

2011 1 

UNC @ Chapel Hill, USA 1 

2010 1 

Universidad Autónoma de Madrid, Spain 2 

2015 1 

2017 1 

U Roma La Sapienza, Italy 1 

2015 1 

2016 1 

University of Alberta, Canada 1 

2017 1 

University of Kent, UK 7 

2011 1 

2012 2 
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2014 1 

2015 2 

2016 1 

University of Michigan, USA 2 

2011 1 

2015 1 

University of Queensland, Australia 1 

2017 1 

University of Washington, Seattle, USA 2 

2015 1 

2016 1 

Universteit van Amsterdam, Netherlands 1 

2016 1 

Warsaw School of Social Sciences and Humanities 2 

2012 1 

2014 1 

Washington University in St. Louis, USA 1 

2017 1 

Western Washington University, USA 1 

2010 1 

York University, Canada 1 

2017 1 

Tilburg University, Netherlands 7 

2010 2 

2014 2 

2015 2 

2017 1 

Utrecht University, Netherlands 11 

2010 3 

2011 1 

2012 2 

2013 2 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 9 

2011 1 

2013 2 

2014 1 

2015 2 

2016 1 

2017 2 

Université Paris Descartes (Paris 5), France 2 

2016 1 

2017 1 

Grand Total 76 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 

S2 

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
 Yanıtlanan: 80  

 Atlanan: 0 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

kesinlikle evet 

%47,50 
38 

– 

evet 

%37,50 
30 

– 

hayır 

%15,00 
12 

– 

kesinlikle hayır 

%0,00 
0 

Toplam Yanıtlayan: 80  

S3 

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
 Yanıtlanan: 80  

 Atlanan: 0 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

kesinlikle evet 

%63,75 
51 

– 

evet 

%27,50 
22 

– 

hayır 

%5,00 
4 

– 

kesinlikle hayır 

%3,75 
3 

Toplam 80 

S4 

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 
 Yanıtlanan: 79  

 Atlanan: 1 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

kesinlikle evet 

%34,18 
27 

 
evet 

%34,18 
27 

– 

hayır 

%2,53 
2 

– 

kesinlikle hayır 

%0,00 
0 
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Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

bölüm danışmanı yoktu 

%29,11 
23 

Toplam 79 

S5 

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 
 Yanıtlanan: 79  

 Atlanan: 1 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

kesinlikle evet 

%49,37 
39 

– 

evet 

%37,97 
30 

– 

hayır 

%11,39 
9 

– 

kesinlikle hayır 

%1,27 
1 

Toplam 79 

S6 

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 
 Yanıtlanan: 80  

 Atlanan: 0 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

kesinlikle evet 

%46,25 
37 

– 

olabilir 

%32,50 
26 

– 

sanmam 

%16,25 
13 

– 

kesinlikle hayır 

%5,00 
4 

Toplam 80 

S7 

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 
 Yanıtlanan: 80  

 Atlanan: 0 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

tümüyle 

%27,50 
22 

– 

oldukça 

%41,25 
33 

– 

pek değil 

%27,50 
22 
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Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

hiç değil 

%3,75 
3 

Toplam 80 

S8 

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
 Yanıtlanan: 70  

 Atlanan: 10 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

tümüyle 

%27,14 
19 

– 

oldukça 

%50,00 
35 

– 

pek değil 

%18,57 
13 

– 

hiç değil 

%4,29 
3 

Toplam 70 

S9 

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
 Yanıtlanan: 80  

 Atlanan: 0 

Yanıt Seçenekleri– Yanıtlar– 

– 

tümüyle 

%26,25 
21 

– 

oldukça 

%32,50 
26 

– 

pek değil 

%33,75 
27 

– 

hiç değil 

%7,50 
6 

Toplam 80 

S10 

Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
 Yanıtlanan: 36  

 Atlanan: 44 

Paris'e hibesiz gitmek gibi bir cilginlik yaptim. Benim icin bu yuzden daha cok work & travel gibi bir donem oldu bu, 
3. bir dil edindim ozellikle calisirken pratik yaparak. Bu nedenle pisman degilim. 3 tane ingilizce ders aldim ve biri 
ileride hangi masteri sececegime yardimci oldu, ogretmeni cok cok iyiydi. Onun disinda okulda psikoloji disi ders 
yok, lise 5 mantiginda bir okul, program fix olarak ogrencilere veriliyor (ama biz nispeten secebiliyoruz), eger 
fransizca dilinde agir psikoloji dersleri dinleyip anlayabilirseniz 2 tane secmeli ders imkani sunuluyor ve secmeler 
hakikaten cok secmeli; epey ders aciliyor, psikolojinin her alt dalindan en az 3er ders soz konusu. Ama vizyonlari 
genelde sadece Fransaya klinik psikolog yetistirmek oldugundan global bir tecrube / staj imkani beklemeyin, 
hayallerim suya dusmustu sahsen. Bir de guzel kampusumuzden sonra tek bir gri binada egitim gormek tatmin 
etmiyor. Fransa'da islemeyen ve insani sinir eden burokrasi ve henuz e-mail kullanimini bilmediklerinden her ise 
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oranin Ptt'si ile kosturmak cok yoruyor. Kayitlarin basladigi gun okula gidip kaydimi yapabilecek sadece bir kisinin 
oldugunu, onun da 2 hafta sonra gelecegini ogrenmistim, hicbir seyi onceden bildirme yok. Degisim ofisi yok 
(sadece bir degisim ofisi asistani goreceksiniz onun disinda kimseler yok), bolum danismani yok. Okul ana Paris 
Descartes'tan ayri; yani erasmus partileri ve uluslararasi bir ortam da yok. Fakat pisman degilim, erasmusta 
gelmeseydim Fransizca ogrendigimden dolayi yuksek lisansta gelmeyi dusunuyordum; vazgecirdi ve gelecegimi 
cizmeme yardimci oldu. 3. bir dil edinmek, psikoloji alaninda secmeli derslerin coklugu, Paris'i bir donem yasayarak 
deneyimlemek isterseniz de tereddut etmeyin. 
01.03.2017 01:44  

WashU çok güzel bir kampüse sahip, çalışkan ve zeki öğrencilerle dolu bir üniversite. Şehir kesinlikle eğlence şehri 
değil, fakat bu yönde bir beklentiyle gitmediğim için WashU benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Okulun 
sunduğu aktivite imkanları da gerçekten çok geniş. 4 ders aldım; biri PNP (Philosophy-Neuroscience-Psychology 
bölümü), biri Sanat Tarihi diğer ikisi ise Psikoloji dersiydi. Hepsi oldukça yoğun ve dopdoluydu. Dönemlik 5 ders 
tavsiye ediliyor genelde, fakat ben 4 ders alınması gerektiğini düşünüyorum ki derslere gereken zaman ve emek 
daha huzurlu bir şekilde ayrılabilsin. 
29.01.2017 21:50  

KUL Psikoloji bölümü esasen Flemenkçe olduğundan öyle onlarca farklı psikoloji dersiyle karşılaşmıyorsunuz, 
İngilizce dersler Erasmus öğrencileri ve yüksek lisanslar için açılanlar sadece. Öte yandan felsefe dersleriyle çok 
mutluydum; sistemi oturmuş, zor ve gerçek anlamda bir şeyler öğreten bir üniversite. İstanbul'da yıllarca yaşadıktan 
sonra gürültü ve kaos olmadan yaşanır mı görmek harika oldu, Leuven gibi küçük ve tatlı bir şehirde olmaktan çok 
mutluydum. Tereddüt etmeden tavsiye ediyorum. 
24.01.2017 15:17  

(U of Alberta) 4 psikoloji dersi aldım ve hepsine isteyerek gittim ve dinledim. Ki bir ders 1saat 50 dkdıydı. Çok fazla 
şey isteniyor bir dersten fazla yorucuydu ama bilgi olarak çok doyduğumu hissediyorum. 
24.01.2017 00:08  

KU Leuven'de psikoloji bakımından ders çeşitliliğinin 1. dönemde (fall dönemi) daha fazla olduğunu aklınızda 
bulundurun. Ayrıca 30 ECTS'nin tamamlanabilmesi için diğer erasmus üniversitelerine göre çok sayıda ders 
alacağınızı da belirtmek isterim. ( yaklaşık 6-7 ders) 
22.09.2016 18:37  

(Utrecht) Eğitim sistemi gerçekten çok iyiydi. 
21.09.2016 13:10  

(U of Kent) Eğitim açısından bir çok imkana sahip bir üniversite. Kütüphanesi çok kullanışlı, dersliklerde her türlü 
malzeme mevcut. Sınavların değerlendirmesi biraz düşük olsa da, beklentilerimi karşıladı. 
21.09.2016 12:35  

İşletme-Psikoloji çift anadal öğrencisi olarak, İşletme bölümünden UvA'ya gittim. Psikoloji bölümündeki derslerin 
çoğu Hollandaca olduğundan almam mümkün olmadı. İngilizce sunulan Psikoloji dersleri ise bizim Psikoloji 
bölümümüzden giden öğrencilerin akademik ve entelektüel beklentilerini karşılayacak nitelikte değil. Giden değişim 
öğrencileri Humanities bölümünden çok keyifli ve bilgilendirici dersleri takip edebilirler. Okulun bir diğer 
Amsterdam üniversitesi ile ortak kurumu olan University of Amsterdam College hakkında çok bilgim yok. Fakat, 
gitmeden önce yaptığım araştırmalar sonucunda, akademik anlamda "Psikoloji" dersi sunulmadığını söyleyebilirim. 
24.02.2016 01:32  

(Paris 5) Genel olarak Erasmus deneyimini herkese tavsiye etmeme rağmen özelde başka şansınız varsa bu 
üniversiteyi tercih etmeyin derim. Öncelikle okulun bir kampüsü yok, psikoloji bölümü için ayrılmış bir bina ve 
kütüphaneden ibaret. Diğer bölümlerin binaları yakın olmadığı için bölümler arası geçişkenlik yok ve bu yüzden 
zaten bölüm dışı seçmeli ders alamıyorsunuz. Eğitim dilinin Fransızca olması çok büyük bir problem. Üniversiteye 
kabul alırken sizden b2 seviyesi isteniyor fakat bu anadilinde konuşan insanları anlamanıza yetmiyor tabiki. Ama 
eğer dil probleminiz yoksa dersleri geçmeniz çok zor olmayacaktır çünkü çoğu ders yalnızca final sınavı yapıyor ve 
bütün sömestıra yayılan bir ders yükünü kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. Finallerden önce de uzunca bir tatil 
olduğu için çok çalışmak için vakit sıkıntısı da olmayacaktır. Derslerde uygulama var, ileride klinik düşünenler için 
faydası olabilir fakat sırf bu yüzden tercih edilecek bir okul değil çünkü eğitim kalitesinin Boğaziçi'nden daha yüksek 
olduğunu düşünmüyorum. Aldığım derslerden bi çoğu havuz dersiydi, moodle sistemi oturmasına rağmen hocalar 
slaytları yüklemiyorlardı ve genelde dersi takip ettikleri bir kitap da yoktu. Bu yüzden derslere katılmanız ve not 
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almanız, sınav için tek dayanağınız haline geliyordu ki bu dili iyi bilmeyen bir öğrenci için çok zor bir durum. Ben 
şahsen başvurmadım fakat okulun yurt imkanı da çok kısıtlı sanıyorum. Konaklama konusunu iyice araştırıp gitmek 
gerekiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Paris Descartes üniversitesini tavsiye etmiyorum fakat genel olarak erasmus 
deneyimini herkese tavsiye ederim. 
17.02.2016 17:02  

(U Autonoma de Madrid) Bolum danismanim yoktu ama "akran rehberim" vardi, iletisimimiz iyiydi. Degisim ofisi ve 
ogretmenler ogrencilerle cok ilgiliydiler, her konuda yardimci olmaya calisiyorlardi. Akademik ve sosyal anlamda 
benim icin onemli bir yere sahip olan bu deneyimi yasadigim icin cok mutluyum, tesekkur ederim. 
24.08.2015 14:27  

Uni of Kent'in ders katalogu bizimkinin yanında çok çeşitli fakat kimi dersleri Erasmus öğrencilerine sunmuyorlar, 
benim gibi ikinci dönemde giderseniz size sunulan derslerin bir kısmının kotası da dolmuş oluyor. Benim aldığım 
dört ders de yedek olarak düşündüğüm derslerdi 
19.08.2015 00:56  

(U of Kent) Harika bir yerdi! 
13.05.2015 10:15  

(Indian Institute of Technology Bombay) Akademik olarak değil ama hayat tecrübesi anlamında önemli bir yerdi, bir 
psikoloji öğrencisi için. 
24.03.2015 00:55  

(La Sapienza Roma) Universitenin akademik olarak bir Boğaziçi Üniversitesi psikoloji öğrencisinin beklentisini 
karşılayacağını düşünmüyorum, italyanca eğitim sebebiyle. Fakat italyan kültür ve edebiyatına ilgiliyseniz kendinizi 
geliştirebilrsiniz. 
18.03.2015 15:06  

University of Washington benim için dönüm noktası sayılabilir. Akademik açıdan ısrarla tavsiye ederim. 
11.02.2015 10:32  

(Tilburg) Psikoloji dışı ders almadım. Bu durum bir yandan tatmin edici ama şahsen başka dersler olmasını da 
isterdim. 
03.08.2014 20:39  

(KUL) okul oldukça iyi ancak bulunduğu yerin iklimi ve şehrin küçüklüğü bazen can sıkıcı olabiliyor. 
31.07.2014 00:46  

(FUBerlin) Raporumda daha ayrıntılı belirtirim ama bence Freie'nin lisans programı psikoloji dersleri çok sınırlıydı, 
her ne kadar hocalar çok sıcak kanlı ve ders işlenişi effective olsa da. Erasmus seçmelileri olmasa gerçekten de her 
şey çok daha zor olurdu benim için... 
17.03.2014 23:40  

#80                                                                                                                (2017 anketleri) 

TAMAMLANMIŞ – PARIS DESCARTES 
 Başlangıç: 01 Mart 2017 Çarşamba 01:23:37 

 Son Değiştirme: 01 Mart 2017 Çarşamba 01:43:47 

 Geçen Süre: 00:20:10 

 
S1: Gittiğiniz üniversite: 
Université Paris Descartes 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
 hayır 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 
 bölüm danışmanı yoktu 
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S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 
 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 
 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 
 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
 hiç değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
 hiç değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Paris'e hibesiz gitmek gibi bir cilginlik yaptim. Benim icin bu yuzden daha cok work & travel gibi bir donem oldu bu, 
3. bir dil edindim ozellikle calisirken pratik yaparak. Bu nedenle pisman degilim. 3 tane ingilizce ders aldim ve biri 
ileride hangi masteri sececegime yardimci oldu, ogretmeni cok cok iyiydi. Onun disinda okulda psikoloji disi ders 
yok, lise 5 mantiginda bir okul, program fix olarak ogrencilere veriliyor (ama biz nispeten secebiliyoruz), eger 
fransizca dilinde agir psikoloji dersleri dinleyip anlayabilirseniz 2 tane secmeli ders imkani sunuluyor ve secmeler 
hakikaten cok secmeli; epey ders aciliyor, psikolojinin her alt dalindan en az 3er ders soz konusu. Ama vizyonlari 
genelde sadece Fransaya klinik psikolog yetistirmek oldugundan global bir tecrube / staj imkani beklemeyin, 
hayallerim suya dusmustu sahsen. Bir de guzel kampusumuzden sonra tek bir gri binada egitim gormek tatmin 
etmiyor. Fransa'da islemeyen ve insani sinir eden burokrasi ve henuz e-mail kullanimini bilmediklerinden her ise 
oranin Ptt'si ile kosturmak cok yoruyor. Kayitlarin basladigi gun okula gidip kaydimi yapabilecek sadece bir kisinin 
oldugunu, onun da 2 hafta sonra gelecegini ogrenmistim, hicbir seyi onceden bildirme yok. Degisim ofisi yok 
(sadece bir degisim ofisi asistani goreceksiniz onun disinda kimseler yok), bolum danismani yok. Okul ana Paris 
Descartes'tan ayri; yani erasmus partileri ve uluslararasi bir ortam da yok. Fakat pisman degilim, erasmusta 
gelmeseydim Fransizca ogrendigimden dolayi yuksek lisansta gelmeyi dusunuyordum; vazgecirdi ve gelecegimi 
cizmeme yardimci oldu. 3. bir dil edinmek, psikoloji alaninda secmeli derslerin coklugu, Paris'i bir donem yasayarak 
deneyimlemek isterseniz de tereddut etmeyin. 

#79 

TAMAMLANMIŞ – AUTONOMA MADRID 
 Başlangıç: 26 Şubat 2017 Pazar 12:23:32 

 Son Değiştirme: 26 Şubat 2017 Pazar 12:24:10 

 Geçen Süre: 00:00:38 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

autonoma de madrid 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 
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S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#78 

TAMAMLANMIŞ - TILBURG 
 Başlangıç: 30 Ocak 2017 Pazartesi 11:31:39 

 Son Değiştirme: 30 Ocak 2017 Pazartesi 11:32:35 

 Geçen Süre: 00:00:56 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Tilburg Üniversitesi 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#77 

TAMAMLANMIŞ – WASH U, ST. LOUIS 
 Başlangıç: 29 Ocak 2017 Pazar 21:47:13 

 Son Değiştirme: 29 Ocak 2017 Pazar 21:50:09 

 Geçen Süre: 00:02:55 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

Washington University in St. Louis 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

WashU çok güzel bir kampüse sahip, çalışkan ve zeki öğrencilerle dolu bir üniversite. Şehir kesinlikle eğlence şehri 
değil, fakat bu yönde bir beklentiyle gitmediğim için WashU benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Okulun 
sunduğu aktivite imkanları da gerçekten çok geniş. 4 ders aldım; biri PNP (Philosophy-Neuroscience-Psychology 
bölümü), biri Sanat Tarihi diğer ikisi ise Psikoloji dersiydi. Hepsi oldukça yoğun ve dopdoluydu. Dönemlik 5 ders 
tavsiye ediliyor genelde, fakat ben 4 ders alınması gerektiğini düşünüyorum ki derslere gereken zaman ve emek 
daha huzurlu bir şekilde ayrılabilsin. 
 

#76 

TAMAMLANMIŞ – YORK U 
 Başlangıç: 26 Ocak 2017 Perşembe 00:44:37 

 Son Değiştirme: 26 Ocak 2017 Perşembe 00:46:55 

 Geçen Süre: 00:02:17 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

York University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 
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 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#75 

TAMAMLANMIŞ – U OF QUEENSLAND 
 Başlangıç: 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:47:01 

 Son Değiştirme: 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:56:19 

 Geçen Süre: 00:09:18 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Queensland 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#74 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 24 Ocak 2017 Salı 15:12:39 

 Son Değiştirme: 24 Ocak 2017 Salı 15:17:14 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 Geçen Süre: 00:04:35 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Katholieke Universiteit Leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Psikoloji bölümü esasen Flemenkçe olduğundan öyle onlarca farklı psikoloji dersiyle karşılaşmıyorsunuz, İngilizce 
dersler Erasmus öğrencileri ve yüksek lisanslar için açılanlar sadece. Öte yandan felsefe dersleriyle çok mutluydum; 
sistemi oturmuş, zor ve gerçek anlamda bir şeyler öğreten bir üniversite. İstanbul'da yıllarca yaşadıktan sonra 
gürültü ve kaos olmadan yaşanır mı görmek harika oldu, Leuven gibi küçük ve tatlı bir şehirde olmaktan çok 
mutluydum. Tereddüt etmeden tavsiye ediyorum. 
 

#73 

TAMAMLANMIŞ – U OF ALBERTA 
 Başlangıç: 24 Ocak 2017 Salı 00:01:30 

 Son Değiştirme: 24 Ocak 2017 Salı 00:07:37 

 Geçen Süre: 00:06:06 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Alberta 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 
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S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

4 psikoloji dersi aldım ve hepsine isteyerek gittim ve dinledim. Ki bir ders 1saat 50 dkdıydı. Çok fazla şey isteniyor 
bir dersten fazla yorucuydu ama bilgi olarak çok doyduğumu hissediyorum. 

 

#72 

TAMAMLANMIŞ – BOSTON U 
 Başlangıç: 23 Ocak 2017 Pazartesi 20:30:23 

 Son Değiştirme: 23 Ocak 2017 Pazartesi 20:31:41 

 Geçen Süre: 00:01:17 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Boston University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#71 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 23 Ocak 2017 Pazartesi 17:04:14 

 Son Değiştirme: 23 Ocak 2017 Pazartesi 17:42:53 

 Geçen Süre: 00:38:38 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Katholieke Universiteit Leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#70                                                                                                                (2016 anketleri) 

TAMAMLANMIŞ – ROMA LA SAPIENZA 
 Başlangıç: 25 Eylül 2016 Pazar 14:49:06 

 Son Değiştirme: 25 Eylül 2016 Pazar 14:52:28 

 Geçen Süre: 00:03:21 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Roma La Sapienza 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 
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S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#69 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 22 Eylül 2016 Perşembe 18:33:40 

 Son Değiştirme: 22 Eylül 2016 Perşembe 18:36:32 

 Geçen Süre: 00:02:52 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Katholieke Universiteit Leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

KU Leuven'de psikoloji bakımından ders çeşitliliğinin 1. dönemde (fall dönemi) daha fazla olduğunu aklınızda 
bulundurun. Ayrıca 30 ECTS'nin tamamlanabilmesi için diğer erasmus üniversitelerine göre çok sayıda ders 
alacağınızı da belirtmek isterim. ( yaklaşık 6-7 ders) 

 

#68 

TAMAMLANMIŞ - UTRECHT 
 Başlangıç: 21 Eylül 2016 Çarşamba 13:08:08 

 Son Değiştirme: 21 Eylül 2016 Çarşamba 13:09:32 

 Geçen Süre: 00:01:24 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Utrecht university 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 hayır 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Eğitim sistemi gerçekten çok iyiydi. 

 

#67 

TAMAMLANMIŞ – U OF KENT 
 Başlangıç: 21 Eylül 2016 Çarşamba 12:33:20 

 Son Değiştirme: 21 Eylül 2016 Çarşamba 12:34:52 

 Geçen Süre: 00:01:32 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Kent 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 
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S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Eğitim açısından bir çok imkana sahip bir üniversite. Kütüphanesi çok kullanışlı, dersliklerde her türlü malzeme 
mevcut. Sınavların değerlendirmesi biraz düşük olsa da, beklentilerimi karşıladı. 

 

#66 

TAMAMLANMIŞ – MAASTRICHT U 
 Başlangıç: 20 Eylül 2016 Salı 21:45:28 

 Son Değiştirme: 20 Eylül 2016 Salı 21:48:42 

 Geçen Süre: 00:03:14 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Maastricht University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#65 

TAMAMLANMIŞ – LEIDEN U 
 Başlangıç: 20 Eylül 2016 Salı 16:26:58 

 Son Değiştirme: 20 Eylül 2016 Salı 16:27:26 

 Geçen Süre: 00:00:28 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Leiden University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#64 

TAMAMLANMIŞ – AMSTERDAM U COLLEGE 
 Başlangıç: 20 Eylül 2016 Salı 15:39:58 

 Son Değiştirme: 20 Eylül 2016 Salı 15:42:26 

 Geçen Süre: 00:02:27 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Amsterdam University College 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#63 

TAMAMLANMIŞ – U OF WASHINGTON (SEATTLE) 
 Başlangıç: 20 Eylül 2016 Salı 11:29:26 

 Son Değiştirme: 20 Eylül 2016 Salı 11:30:03 

 Geçen Süre: 00:00:37 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Washington 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 
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S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#62 

TAMAMLANMIŞ – U OF AMSTERDAM 
 Başlangıç: 24 Şubat 2016 Çarşamba 01:25:39 

 Son Değiştirme: 24 Şubat 2016 Çarşamba 01:32:29 

 Geçen Süre: 00:06:50 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Universteit van Amsterdam 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

İşletme-Psikoloji çift anadal öğrencisi olarak, İşletme bölümünden UvA'ya gittim. Psikoloji bölümündeki derslerin 
çoğu Hollandaca olduğundan almam mümkün olmadı. İngilizce sunulan Psikoloji dersleri ise bizim Psikoloji 
bölümümüzden giden öğrencilerin akademik ve entelektüel beklentilerini karşılayacak nitelikte değil. Giden değişim 
öğrencileri Humanities bölümünden çok keyifli ve bilgilendirici dersleri takip edebilirler. Okulun bir diğer 
Amsterdam üniversitesi ile ortak kurumu olan University of Amsterdam College hakkında çok bilgim yok. Fakat, 
gitmeden önce yaptığım araştırmalar sonucunda, akademik anlamda "Psikoloji" dersi sunulmadığını söyleyebilirim. 
 

#61 

TAMAMLANMIŞ – PARIS DESCARTES 
 Başlangıç: 17 Şubat 2016 Çarşamba 16:41:08 

 Son Değiştirme: 17 Şubat 2016 Çarşamba 17:02:13 

 Geçen Süre: 00:21:05 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Paris Descartes (Paris 5) 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Genel olarak Erasmus deneyimini herkese tavsiye etmeme rağmen özelde başka şansınız varsa bu üniversiteyi 
tercih etmeyin derim. Öncelikle okulun bir kampüsü yok, psikoloji bölümü için ayrılmış bir bina ve kütüphaneden 
ibaret. Diğer bölümlerin binaları yakın olmadığı için bölümler arası geçişkenlik yok ve bu yüzden zaten bölüm dışı 
seçmeli ders alamıyorsunuz. Eğitim dilinin Fransızca olması çok büyük bir problem. Üniversiteye kabul alırken sizden 
b2 seviyesi isteniyor fakat bu anadilinde konuşan insanları anlamanıza yetmiyor tabiki. Ama eğer dil probleminiz 
yoksa dersleri geçmeniz çok zor olmayacaktır çünkü çoğu ders yalnızca final sınavı yapıyor ve bütün sömestıra 
yayılan bir ders yükünü kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz. Finallerden önce de uzunca bir tatil olduğu için çok 
çalışmak için vakit sıkıntısı da olmayacaktır. Derslerde uygulama var, ileride klinik düşünenler için faydası olabilir 
fakat sırf bu yüzden tercih edilecek bir okul değil çünkü eğitim kalitesinin Boğaziçi'nden daha yüksek olduğunu 
düşünmüyorum. Aldığım derslerden bi çoğu havuz dersiydi, moodle sistemi oturmasına rağmen hocalar slaytları 
yüklemiyorlardı ve genelde dersi takip ettikleri bir kitap da yoktu. Bu yüzden derslere katılmanız ve not almanız, 
sınav için tek dayanağınız haline geliyordu ki bu dili iyi bilmeyen bir öğrenci için çok zor bir durum. Ben şahsen 
başvurmadım fakat okulun yurt imkanı da çok kısıtlı sanıyorum. Konaklama konusunu iyice araştırıp gitmek 
gerekiyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Paris Descartes üniversitesini tavsiye etmiyorum fakat genel olarak erasmus 
deneyimini herkese tavsiye ederim. 

 

#60                                                                                                               (2015 anketleri) 

TAMAMLANMIŞ - TILBURG 
 Başlangıç: 03 Aralık 2015 Perşembe 22:49:52 

 Son Değiştirme: 03 Aralık 2015 Perşembe 22:53:41 

 Geçen Süre: 00:03:48 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Tilburg University-Netherlands 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

 

#59 

TAMAMLANMIŞ – AUTONOMA MADRID 
 Başlangıç: 24 Ağustos 2015 Pazartesi 14:17:11 

 Son Değiştirme: 24 Ağustos 2015 Pazartesi 14:26:30 

 Geçen Süre: 00:09:18 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Universidad Autónoma de Madrid 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Bolum danismanim yoktu ama "akran rehberim" vardi, iletisimimiz iyiydi. Degisim ofisi ve ogretmenler ogrencilerle 
cok ilgiliydiler, her konuda yardimci olmaya calisiyorlardi. Akademik ve sosyal anlamda benim icin onemli bir yere 
sahip olan bu deneyimi yasadigim icin cok mutluyum, tesekkur ederim. 

 

#58 

TAMAMLANMIŞ - TILBURG 
 Başlangıç: 19 Ağustos 2015 Çarşamba 17:42:00 

 Son Değiştirme: 19 Ağustos 2015 Çarşamba 17:43:07 

 Geçen Süre: 00:01:06 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Tilburg 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#57 

TAMAMLANMIŞ – U OF KENT 
 Başlangıç: 19 Ağustos 2015 Çarşamba 00:51:18 

 Son Değiştirme: 19 Ağustos 2015 Çarşamba 00:55:42 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 Geçen Süre: 00:04:24 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Kent 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle hayır 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Uni of Kent'in ders katalogu bizimkinin yanında çok çeşitli fakat kimi dersleri Erasmus öğrencilerine sunmuyorlar, 
benim gibi ikinci dönemde giderseniz size sunulan derslerin bir kısmının kotası da dolmuş oluyor. Benim aldığım 
dört ders de yedek olarak düşündüğüm derslerdi 

 

#56 

TAMAMLANMIŞ - UTRECHT 
 Başlangıç: 09 Ağustos 2015 Pazar 18:37:23 

 Son Değiştirme: 09 Ağustos 2015 Pazar 18:38:46 

 Geçen Süre: 00:01:23 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Utrecht University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#55 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 04 Ağustos 2015 Salı 15:56:45 

 Son Değiştirme: 04 Ağustos 2015 Salı 15:58:25 

 Geçen Süre: 00:01:39 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Katholieke Universiteit Leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle hayır 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#54 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 04 Ağustos 2015 Salı 14:51:55 

 Son Değiştirme: 04 Ağustos 2015 Salı 14:53:22 

 Geçen Süre: 00:01:26 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

KU Leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#53 

TAMAMLANMIŞ – U OF KENT 
 Başlangıç: 13 Mayıs 2015 Çarşamba 10:13:11 

 Son Değiştirme: 13 Mayıs 2015 Çarşamba 10:14:57 

 Geçen Süre: 00:01:46 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Kent 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Harika bir yerdi! 

 

#52 

TAMAMLANMIŞ – INDIAN INST OF TECHN, BOMBAY 
 Başlangıç: 24 Mart 2015 Salı 00:52:43 

 Son Değiştirme: 24 Mart 2015 Salı 00:54:38 

 Geçen Süre: 00:01:54 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Indian Institute of Technology Bombay 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Akademik olarak değil ama hayat tecrübesi anlamında önemli bir yerdi, bir psikoloji öğrencisi için. 

 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

#51 

TAMAMLANMIŞ – ROMA LA SAPIENZA 
 Başlangıç: 18 Mart 2015 Çarşamba 15:01:15 

 Son Değiştirme: 18 Mart 2015 Çarşamba 15:06:00 

 Geçen Süre: 00:04:45 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Università Degli Studi di Roma La Sapienza 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 hayır 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 hiç değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Universitenin akademik olarak bir Boğaziçi Üniversitesi psikoloji öğrencisinin beklentisini karşılayacağını 
düşünmüyorum, italyanca eğitim sebebiyle. Fakat italyan kültür ve edebiyatına ilgiliyseniz kendinizi geliştirebilrsiniz. 

 

#50 

TAMAMLANMIŞ – U OF WASHINGTON, SEATTLE 
 Başlangıç: 11 Şubat 2015 Çarşamba 10:30:36 

 Son Değiştirme: 11 Şubat 2015 Çarşamba 10:32:12 

 Geçen Süre: 00:01:36 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Washington 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

University of Washington benim için dönüm noktası sayılabilir. Akademik açıdan ısrarla tavsiye ederim. 

 

#49 

TAMAMLANMIŞ – U OF MICHIGAN 
 Başlangıç: 09 Şubat 2015 Pazartesi 17:58:46 

 Son Değiştirme: 09 Şubat 2015 Pazartesi 18:01:09 

 Geçen Süre: 00:02:23 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Michigan 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#48                                                                                                               (2014 anketleri) 

TAMAMLANMIŞ – U OF KENT 
 Başlangıç: 14 Ağustos 2014 Perşembe 15:18:26 

 Son Değiştirme: 14 Ağustos 2014 Perşembe 15:20:19 

 Geçen Süre: 00:01:52 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

University of Kent 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#47 

TAMAMLANMIŞ - TILBURG 
 Başlangıç: 03 Ağustos 2014 Pazar 20:07:37 

 Son Değiştirme: 03 Ağustos 2014 Pazar 20:39:23 

 Geçen Süre: 00:31:45 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Tilburg University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 
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S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Psikoloji dışı ders almadım. Bu durum bir yandan tatmin edici ama şahsen başka dersler olmasını da isterdim. 

 

#46 

TAMAMLANMIŞ - KUL 
 Başlangıç: 31 Temmuz 2014 Perşembe 00:44:21 

 Son Değiştirme: 31 Temmuz 2014 Perşembe 00:46:15 

 Geçen Süre: 00:01:53 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

katholieke leuven 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

okul oldukça iyi ancak bulunduğu yerin iklimi ve şehrin küçüklüğü bazen can sıkıcı olabiliyor. 

 

#44 

TAMAMLANMIŞ – FREIE UNI BERLIN 
 Başlangıç: 31 Mart 2014 Pazartesi 20:56:28 

 Son Değiştirme: 31 Mart 2014 Pazartesi 20:57:21 

 Geçen Süre: 00:00:53 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Freie Universitaet 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#43 

TAMAMLANMIŞ - UTRECHT 
 Başlangıç: 19 Mart 2014 Çarşamba 17:15:47 

 Son Değiştirme: 19 Mart 2014 Çarşamba 17:16:16 

 Geçen Süre: 00:00:29 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Utrecht Üniversitesi 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 kesinlikle evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 bölüm danışmanı yoktu 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 olabilir 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

#42 

TAMAMLANMIŞ – FREIE UNI BERLIN 
 Başlangıç: 17 Mart 2014 Pazartesi 23:34:19 

 Son Değiştirme: 17 Mart 2014 Pazartesi 23:39:57 

 Geçen Süre: 00:05:37 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Berlin Freie Universitaet 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 hayır 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 kesinlikle evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 hayır 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 sanmam 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 pek değil 



(2010-)2014-2017 surveymonkey anket sonuçları 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Raporumda daha ayrıntılı belirtirim ama bence Freie'nin lisans programı psikoloji dersleri çok sınırlıydı, her ne kadar 
hocalar çok sıcak kanlı ve ders işlenişi effective olsa da. Erasmus seçmelileri olmasa gerçekten de her şey çok daha 
zor olurdu benim için... 

 

#41 

TAMAMLANMIŞ – LEIDEN U 
 Başlangıç: 17 Mart 2014 Pazartesi 23:30:20 

 Son Değiştirme: 17 Mart 2014 Pazartesi 23:31:49 

 Geçen Süre: 00:01:29 

 

S1: Gittiğiniz üniversite: 

Leiden University 

S2: Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 

 evet 

S3: Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S4: Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 

 evet 

S5: Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. 

 kesinlikle evet 

S6: Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 

 kesinlikle evet 

S7: Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 

 oldukça 

S8: Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S9: Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 

 tümüyle 

S10: Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 

Yanıtlayan bu soruyu atladı 

 


