
AKADEMİK DANIŞMANLARA DEĞİŞİM E-PETITION KILAVUZU 

1) değişime gitme-okuma-dönme sürecinde genelde üç e-petition oluyor, 

a. “exchange-erasmus” e-petition (buna eskiden learning agreement derdik):  

- öğrenci burada hangi dersleri almak istediğin ve hangi dersin bizdeki hangi derse veya ders kategorisine eşdeğer 
sayılabileceğinin önerisini yapabiliyor 

- öğrenci almak istediği her ders için en azından course descr. linki, varsa syllabus yüklemesini isteyin 

- toplam 30 ECTS olmalı 

b. “exchange-erasmus add-drop” e-petition 

- artık öğrenci gittiği üniversitededir ve kimi derslerini değiştirmek istemektedir (aynen bizdeki gibi, kimisini 
başkasıyla değiştirebilir, kimisini hepten bırakabilir, kimisini sıfırdan ekleyebilir) 

- eğer yeni bir ders almak istiyorsa yine syllabus şartı (artık syllabus olma olasılığı yüksek, yoksa en azından ders 
tanımı) 

- Erasmus’ta hibe alabilmek için ECTS en çok toplam 25’e düşebilir, onun altına düştüğünde öğrenciyi uyarın 
(bazen UIO/Ulusal Ajans esnek olabiliyor, en azından öğrenci hala hibe alabileceğinden emin olsun, bu onun 
sorumluluğu); exchange’da (yani Avrupa dışı değişimlerde) böyle bir kısıt yok 

c. “exchange-erasmus credit transfer” e-petition 

- öğrenci dönmüştür ve resmi transkripti UIO’ya ulaşıp başarıyla geçtiği ( = min. ECTS grade D olmalı, yani 
“satisfactory/successful”a karşılık gelmeli, bizim CC’ye denk gelen not, bk. alttaki tablo) dersleri sisteme 
aktarıyor; o andan itibaren öğrenci “ders saydırma” dilekçesini oluşturabiliyor;  

(NOT: UIO ofisi kimi “gri” alanda olan ders notlu dersleri de koyabiliyor, onlara koordinatör olarak benim dikkat 
etmem gerek, gerçekten “başarıyla/satisfactory”e denk gelen bir not mu diye..) 



 

 
 

2) dersler nasıl saydırılmalı? 

a. eğer öğrenci alacağı bir dersi spesifik bir PSY dersimizle saydırmak istiyorsa (ister zorunlu derslerimizden olsun ister 
bölüm seçmelilerlinden olsun), mutlaka syllabus veya ona en yakın bilgiyi sisteme yüklemeli;  

akademik danışman o dersin hocalarına ilgili ders syllabus’ını yollayıp teyid aldığı takdirde ders o derse denk gelecek 
şekilde işlenir, örn. 

 

b. eğer öğrencinin almak istediği ders spesifik bir PSY kodlu dersle eşleşmiyorsa ama bizim bölüm seçmelilerin 1, 2, veya 3 
alanıyla (“bohçalar”) bağdaşıyorsa (kıstas: bu ders bizde açılsaydı hangi alana girerdi; ALAN 1: sosyal, gelişimsel, kültürel;  
ALAN 2: bio-cogn; ALAN 3: uygulamalı ve assessment’lı alanlar, klinik, adli, measurment vb.) ilgili DEPARTMENT ELECTIVE 
1 veya 2 veya 3 seçilir 
 



kritik not:  DEPARTMENT ELECTIVE eşleştirmelerine rakamlar önemli onun için aynı learning agreement içinde birden 
fazla kere aynı rakam kullanılabilir (UNRESTR. ELECT.’lerde ise anlam taşımıyorlar, sırayla kullanıyoruz) 
 
genel örnek: 

 

 

 

kritik not: her ders ayrı ayrı match ediliyor, yani her seferinde sağlı sollu derslerin sol üst köşesindeki oku tıklayıp bir alt 
satıra indiriyorsunuz ve “match”e basıyorsunuz;   



department elective’lerde BOUN cr ve ECTS’i siz dolduruyorsunuz;  buradaki ECTS olabildiğince host’unkine denk olsun 
ama şu da önemli (örn. 4 ects aslında aşırı düşük, bizim ects değerleri utrecht-maastricht gibi yerlerle örtüşüyor, leuven ve freie 
uni çok düşük tutabiliyor oysa normal ders yükü alsında, biri 1 ECTS= haftada 10 öğrenci saati, diğeri 1 ECTS = haftada 20 öğrenci 
çalışma saati olarak kodlamış, bundan doğuyor bu fark, saçma!) 

4-7 ECTS = 3 BÜ kredisi 
8-9 ECTS = 4 BÜ kredisi 
10 ECTS = 2 adet 3 BÜ kredilik ders (5+5 ects olarak solda 1 ders sagda iki adet ders yazilip „match“e basiliyor gibi..) 

 

bir örnek daha: {notta belirtildiği gibi, son iki yıldır bu dersleri artık unrestr elec. olarak harcamak yerine onları doğrudan 
bölüm seçmelisi olarak sayıyoruz} 

 

 not:  yukarıdaki örneğin tersi de olabilir, evsahibi üniversitede örn. 10 veya 15 ects’lik ders alırsa (bazen grad dersi 
alabiliyorlar), o durumda onu bizim iki adet sırasıyla 3+3 veya 3+4 dersi olarak saydırmamız gerek (bunun DEPT. ELEC. 
versiyonu da olabiliyor, UNRESTR. ELEC versiyonu da) 

c. eğer öğrencinin alacağı ders herhangi bir dersimize veya alan seçmelisine denk gelmiyorsa, UNRESTRICTED ELECTIVE-
1,2,3 şeklinde sırayla eşleştiriyor ve yine BOUN credits ve ECTS kısmını üstteki kutudaki ana çizelgeye göre işliyoruz; 

 

d. dil dersleri mutlaka bizdeki dil dersleriyle eşleştirilmek zorunda, GER, KOR, FR etc.; onun için öğrenci BÜ’deki ilgili 

YADYOK biriminden evsahibi üniversitede alacağı/aldığı dil dersinin bizde hangi koda denk geldiğinin belgesini de 

yüklemeli (örn. YADYOK’tan gelen “NA10 Deutsch-Sprachkurse GER 302’ye denktir” tipi bir mail’in upload edilmesi) 



 

GENEL BİR ÖRNEK: 

 



not: Yukarıdaki gibi bir programda örneğin öğrenci “consumer behavior” dersinin aynı/benzer adlı ama bölüm dışı bir ders koduyla 

(=AD 411) sayılmasını istiyorsa en geç kredi transferi dilekçesinde, ilgili bölümden bu eşleştirmeyi onaylayan bir belge (örn. İşletme’de 

o dersi veren hocanın kurumsal eposta adresinden yazdığı onay iletisi) sunmalıdır.   Bu yükümlülük öğrenci tarafındadır, akademik 

danışmanlar bunun yalnızca takibini yapar. 


