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KU Leuven – Fall 2018 
Başlangıç: 21 Şubat 2019  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite:  
KU 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. 
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. 
oldukça 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
 
Freie U Berlin  – Spring 2018 
Başlangıç: 13 Eylül 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Free University of Berlin 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
kesinlikle evet 

evet 
S3 
Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
kesinlikle evet 
S4 
Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 
hayır 
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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. 
tümüyle 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Queen’s U (Canada)  – Spring 2018 
Başlangıç: 12 Eylül 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Queen's 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. 
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. 
pek değil 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S10 
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Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
U of Kent  – Spring 2018 
Başlangıç: 04 Eylül 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
University of Kent 
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. 
sanmam 
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? 
Açıkçası üniversiteyi ve ortamı sevdim ancak ders işlenilen dönemde başlayan grev nedeniyle birçok dersim iptal 
olduğundan ve İngiltere'nin eğitim sistemi bizdeki Amerikan sistemine pek benzemediğinden ders açısından çok 
fazla verim aldığımı söyleyemeyeceğim. 
 
Freie U Berlin  – Spring 2018 
Başlangıç: 03 Eylül 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Freie University 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
kesinlikle evet 
S3 
Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
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evet 
S4 
Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. 
hayır 
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. 
pek değil 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Freie U Berlin  – Spring 2018 
Başlangıç: 03 Eylül 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Freie University 
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. 
hayır 
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. 
pek değil 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
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S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Washington Univ, St. Louis  – Spring 2018 
Başlangıç: 02 Eylül 2018  
   
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. 
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. 
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? 
Aldığım tüm dersler psikoloji olduğu için psikoloji dışı derslerle ilgili olan soruyu boş bıraktım. 
 
La Sapienza, Roma  – Spring 2018 
Başlangıç: 31 Ağustos 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Sapienza university of rome 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
evet 
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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. 
olabilir 
S7 
Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
hiç değil 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
hiç değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Tilburg  – Spring 2018 
Başlangıç: 21 Haziran 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Tilburg 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. 
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. 
oldukça 
S8 
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Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Sosyal imkanlar, kampüs ortamı vb konularda bizim üniversitemizle karşılaştırılamaz bile. Ancak küçük şehir, sakin 
sokaklar, daha teknolojik derslikler/çalışma alanları, bizim okulumuzda açılmayan ilgi çekici konularda dersler vs. 
Tilburg Üniversitesi'ni keyifli kıldı benim için. 
 
U of Kent  – Spring 2018 
Başlangıç: 06 Haziran 2018  
   
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. 
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. 
pek değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Boston U  – Spring 2018 
Başlangıç: 24 Mayıs 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
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Boston Üniversitesi 
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. 
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 
 
U of Kent  – Spring 2018 
Başlangıç: 16 Mayıs 2018  
   
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. 
evet 
S6 
Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 
sanmam 
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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 
 
KU Leuven  – Spring 2018 
Başlangıç: 16 Mayıs 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
KU 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. 
tümüyle 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Universitenin ders-ödev dengesi, disaridan gelen ogrenciye sağladığı geniş imkanlar, sosyalleşme ve spora önem 
veriyor oluşu, tarihi değerleri koruması, sehrin dokusunu canlı tutması ve aklıma gelmeyen diğer her şey harikaydı. 
Kesinlikle örnek alınması gerekiyor. 
 
La Sapienza- Roma  – Spring 2018 
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Başlangıç: 16 Mayıs 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Sapienza University of Rome 
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. 
hayır 
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. 
hiç değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Bölüm dışı bir ders almadım. İngilizce anlatıldığı için Cognitive Neuroscience master programından dersler aldım. 
Bölüm dışında ders almaktan korktum, bir de kendimi bu konuda çok bilgisiz hissetmiştim. İlk iki ay aldığım 
derslerin officially enrolled olup olmadığı konusunda stres yaşadım. Ama sonunda herhangi bir sorun çıkmadı. 
Bölümdeki hocalar da bu prosedürlerle ilgili konularda bilgili değillerdi fakat yardımcı olmak için ellerinden geleni 
yaptılar. Ofisler arası haberleşmede bir sorun sezdim, bir de erasmus ofisindekilerle İtalyanca iletişim kurmak 
zorunda olmak beni biraz germişti ya yanlış bir şey söylersem diye, fakat bu da problem olmadı sonunda. 
 
U of Alberta (Kanada)  – Spring 2018 
Başlangıç: 16 Mayıs 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
university of alberta 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
kesinlikle evet 
S3 
Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
kesinlikle evet 



2015-2019 Erasmus/exchange survey answers 

11 

 

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. 
oldukça 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
U of Amsterdam  – Fall 2017 
Başlangıç: 30 Ocak 2018  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
University of Amsterdam 
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. 
kesinlikle evet 
S7 
Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 
hiç değil 
S8 
Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S9 
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Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
pek değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Psikoloji dersi almaalmama izin verilmedi anlaşma farkli bi departmanla (social sciences) olduğu icin. Benim icin 
sorun olmadi ama ders saydirmak isteyenler icin sorun olabilir. Ben oraya gittiğimgittiğimde ogrendim bunu. 
 
Utrecht U  – Fall 2017 
Başlangıç: 30 Ocak 2018  
   
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. 
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 
 
 
Indian Institute of Technology, Bombay  – Spring 2017 
Başlangıç: 05 Temmuz 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Indian Institute of Technology Bombay 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
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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. 
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. 
pek değil 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
hiç değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Okul akademik yönden psikoloji bölümüne hitap etmese de Hindistan'da yaşama yönünden çok memnun kaldım 
 
U of Kent  – Spring 2017 
Başlangıç: 04 Temmuz 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
University of Kent 
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. 
evet 
S6 
Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim. 
olabilir 
S7 
Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. 
pek değil 
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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 
 
Leiden U  – Spring 2017 
Başlangıç: 16 Haziran 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
leiden 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. 
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. 
oldukça 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
tümüyle 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
U Paris Descartes  – Fall 2016 
Başlangıç: 01 Mart 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Université Paris Descartes 



2015-2019 Erasmus/exchange survey answers 

15 

 

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 
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. 
 
Autonoma de Madrid  – Fall 2016 
Başlangıç: 26 Şubat 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
autonoma de madrid 
S2 
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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 
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 
 
Tilburg U  – Fall 2016 
Başlangıç: 30 Ocak 2017  
   
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. 
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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 
 
Washington U, St. Louis  – Fall 2016 
Başlangıç: 29 Ocak 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
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. 
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York U (Kanada)  – Fall 2016 
Başlangıç: 26 Ocak 2017  
   
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. 
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 
 
U of Queensland (Avustralya)  – Fall 2016 
Başlangıç: 25 Ocak 2017  
   
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 
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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 
 
KU Leuven  – Fall 2016 
Başlangıç: 24 Ocak 2017  
   
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 
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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. 
 
U of Alberta  – Fall 2016 
Başlangıç: 24 Ocak 2017  
   
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 
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. 
 
Boston U  – Fall 2016 
Başlangıç: 23 Ocak 2017  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Boston University 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
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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? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
KU Leuven – Fall 2016 
Başlangıç: 23 Ocak 2017  
   
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 
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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 
 
La Sapienza, Roma  – Spring 2016 
Başlangıç: 25 Eylül 2016  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Roma La Sapienza 
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. 
oldukça 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
KU Leuven – Spring 2016   
Başlangıç: 22 Eylül 2016  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Katholieke Universiteit Leuven 
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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? 
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) 
 
KU Leuven – Spring 2016 
Başlangıç: 22 Eylül 2016  
   
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. 
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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? 
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) 
 
U of Kent – Spring 2016 
Başlangıç: 21 Eylül 2016  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
University of Kent 
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. 
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. 
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Maastricht U – Spring 2016 
Başlangıç: 20 Eylül 2016  
   
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 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
oldukça 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Leiden – Spring 2016 
Başlangıç: 20 Eylül 2016  
   
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 



2015-2019 Erasmus/exchange survey answers 

26 

 

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 
 
Amsterdam U College – Spring 2016 
Başlangıç: 20 Eylül 2016  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Amsterdam University College 
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. 
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 
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Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
Washinton Univ, St. Louis – Spring 2016 
Başlangıç: 20 Eylül 2016  
   
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 
S9 
Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı. 
pek değil 
S10 
Eklemek istediğiniz görüş ve öneriler? 
Yanıtlayan bu soruyu atladı 
 
U of Amsterdam –Fall 2015 
Başlangıç: 24 Şubat 2016  
   
S1 
Gittiğiniz üniversite: 
Universteit van Amsterdam 
S2 
Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. 
evet 
S3 
Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi. 
evet 
S4 
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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. 
 
U Paris Descartes – Fall 2015 
Başlangıç: 17 Şubat 2016  
   
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 
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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. 
 
 


