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2018-2020 - Gösterilen: 40 yanıt 

 
     

Michigan State University 
23.12.2020 20:58 
     
  
Sungkyunkwan University 
05.10.2020 13:53 
     
University of Toronto 
02.10.2020 20:24 
     
Roma La Sapienza Üniversitesi 
02.10.2020 19:31 
     
Indian Institute of Technology Bombay 
28.09.2020 12:25 
     
Freie Universität Berlin 
27.09.2020 14:21 
     
Utrecht Universitesi 
27.09.2020 13:40 
     
University of Kent 
27.09.2020 13:39 
     
Utrecht Üniversitesi 
16.02.2020 22:10 
  
Universidad Autonoma Madrid 
13.02.2020 19:24 
     
Amsterdam University College 
10.02.2020 20:41 
     
Boston Üniversitesi 
07.02.2020 20:57 
     
George Washington University 
02.02.2020 17:28 
     
Amsterdam University College 
30.01.2020 17:43 
     
Paris Descartes 
30.01.2020 16:55 
     
HSE University 
30.01.2020 16:12     
  
Tilburg University 
30.01.2020 16:05 
     
Amsterdam University College 
30.01.2020 14:30 
     
University of Kent 
30.01.2020 13:58 
     
Emory Üniversitesi 
30.01.2020 13:55 



sonbahar 2021 değişim başvuruları için 

5 

 

     
  
Maastricht University 
31.10.2019 14:14 
     
Free University Berlin 
18.08.2019 23:21 
     
Freie Universitat Berlin 
12.07.2019 22:11 
     
University of Kent 
06.07.2019 22:26 
     
Università degli Studi di Roma-La Sapienza 
04.07.2019 17:55 
     
Universidad Autonoma de Madrid 
03.07.2019 18:05 
     
Utrecht University 
03.07.2019 14:35  
  
Berlin Freie University 
03.07.2019 14:32  
  
KU Leuven 
21.02.2019 17:44   
  
Free University of Berlin 
13.09.2018 11:15     
  
Queen's University 
12.09.2018 11:43     
  
University of Kent 
04.09.2018 13:34     
  
Freie University 
03.09.2018 22:12    
  
University Collage London 
03.09.2018 19:51     
  
University of Washington 
02.09.2018 19:58     
  
Sapienza university of rome 
31.08.2018 16:48     
  
Tilburg University 
21.06.2018 13:32     
  
university of kent 
06.06.2018 17:31     
  
Boston Üniversitesi 
24.05.2018 01:04     
  
Leiden University 
16.05.2018 23:14 
 

40 
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EK YORUMLAR: 

Gösterilen: 16 yanıt 
     

  

Uluslararası öğrenci ofisi gerçekten çok yardımcılardı. Hem sorulara hızlı dönüş yaptılar hem de ordayken yalnız bırakmadılar 

exchange öğrencilerini. - Michigan State U. 

23.12.2020 20:58 

     

  

*covid nedeniyle online dersler *akademik anlamda yeterli gelmese de genel anlamda olumlu değerlendirmemin nedeni şehri ve 

kültürü çok sevmiş olmam. koredeki diğer üniversitelerin exchange öğrencileriyle konuşmalarımdan onların da ingilizce 

eğitimde farklı olmadığını öğrendim ve dolayısıyla seçtiğim üniversiteden pişman değilim. yine olsa aynı yere giderim cevabımı 

da bu yüzden koreye mutlaka geri dönme fikrim olduğu için verdim :)  -- Sungkyunkwan University 

05.10.2020 13:53 

     

  

U of T psikolojinin çok farklı alt dallarını keşfetmek ve alanında bir hayli başarılı hocalardan yararlanmak için çok uygun bir 

üniversite. 

02.10.2020 20:24 

     

  

*Psikoloji dışı ders almadığımdan o soruyu boş bırakmayı tercih ettim. *Bölüm danışmanı yoktu fakat her bölümün, okulun ana 

uluslararası ofisi hariç, kendi uluslararası ofisleri vardı. Bölüm ofisi özelinde önemli bir problem ofiste çalışanların İngilizce 

bilmiyor olmalarıydı, bu durum gereken desteği almak açısından iletişim eksikliği ve süreçlerin uzun sürmesine sebep oluyordu 

diyebilirim. - Roma La Sapienza Üniversitesi 

02.10.2020 19:31 

     

  

covid nedeniyle online dersler - Utrecht Universitesi 

27.09.2020 13:40 

  

  

Aldığım aylık 500 euro hibe İngiltere'deki kur farkı ve diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha fazla olan hayat pahalılığı sebebiyle 

konaklama ücretimi bile karşılamadı, giden arkadaşlarımın bunu göz önünde bulundurmasını kesinlikle tavsiye ederim. 

Üniversite sistemi de bizim ülkemize kıyasla biraz daha farklı ve bireysel çalışmaya ve araştırmaya yönelikti, bunun da farklı ve 

güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. – U of Kent 

27.09.2020 13:39 

 

  

AUC özel olarak psikoloji bölümü olan bir okul değil. Liberal Arts and Sciences programı. Oldukça geniş bir ders kataloğu var, 

fakat psikoloji dersleri oldukça sınırlı ve yüzeysel.  

10.02.2020 20:41 

     

  

Öncelikle bu okul humanity derslerine yoğunlaşmış bir okul yani psikoloji dersleri ya da size sunulan psikoloji dersleri yok 

denecek kadar az ve psikoloji özeli olarak değil humanity ile yoğrularak işlenen dersler. Gittiğim yeri akademik açıdan önermem 

ancak yurt imkanları, konumu, kültür tanıma, veya yeni yerler keşfetme adına kesinlikle önerebileceğim bir yer. Hedefiniz 

kendinizi akademik açıdan geliştirmekse bu okulu tercih etmenizi önermem ancak kültür tanımaksa gideceğiniz yer kesinlikle 

burası olmalı diyebilirim. - Amsterdam University College 

30.01.2020 17:43 

     

  

University of Amsterdam (UvA)' ya gidiş hakkı kazanılmış gibi görünse de UvA nın bir alt kolu olan Amsterdam University 

College'a (AUC) yönlendirilme ihtimali var. Dikkatli olunsun / önceden iyi araştırılsın derim çünkü AUC'de UvA' nın aksine bir 

psikoloji departmanı yok, sadece giriş seviyesinde psikoloji dersleri var. 

30.01.2020 14:30 

     

  

Maastricht hayat standartları, çok çeşitli kültür-sanat aktiviteleri, spor etkinlikleri, sosyal hayatı,karnavalı, parkları, ormanları... 

ile benim için çok renkli bir deneyimdi. Değişim ofisi psikoloji öğrencileri arasında koordinasyon sağlama konusunda iyiydi. 

Üniversitenin neuroscience konusunda imkanları çok gelişmişti. 

31.10.2019 14:14 
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Cevapalarımı açıklamak gerekirse: Üniversitenin Erasmus ofisi çalışanları Ingilizce bilmiyor. Bölüm içinde çok ders seçeceği 

var (kriminal psikolojiden moda psikolojisine kadar) fakat Cognitive Neuroscience master dersleri hariç hepsi İtalyanca. Seçmeli 

dersler için de aynı durum geçerli, profesörlerle konuşup herhangi bir departmandan herhangi bir ders alabilirsiniz (çok güzel bir 

sanat tarihi departmanları var mesela) ama onların da neredeyse hepsi İtalyanca. Ben burada alamayacağım dersler aldığımdan 

memnumdum, fakat Boğaziçi'nden sonra hocaların çok disorganize ve çoğunlukla öğrencilere hiç önem vermeyen tavırları 

şaşırtıyor başta. Yine olsa yine kesinlikle giderim dememin sebebi ise Roma! Roma'da beş ay öğrenci olmak paha biçilmez bir 

tecrübeydi. - Università degli Studi di Roma-La Sapienza 

04.07.2019 17:55 

     

  

İspanyolca okumaya hazır değilse gidilmesin:) - Universidad Autonoma de Madrid 

03.07.2019 18:05 

     

  

Freie üniversitesi genel olarak beklentilerimi karşıladı fakat dersler açısından tatmin olamadım. Derslerin işlenişi çok basit ve 

kolaydı. Akademik olarak bana çok şey katmadı. Fakat okulun akademik ortamı, öğrenci portfeyi, etkinlikleri çok farklı bir 

tecrübeydi benim için. Gitmek isteyen öğrencilere kesinlikle tavsiye ederim. Kaçınılmayacak bir fırsat bence. – Freie Uni Berlin 

03.07.2019 14:32 

     

  

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. – U of Kent 

04.09.2018 13:34 

     

  

Aldığım tüm dersler psikoloji olduğu için psikoloji dışı derslerle ilgili olan soruyu boş bıraktım. – U of Washington, Seattle 

02.09.2018 19:58 

     

  

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. – Tilburg University 

21.06.2018 13:32 
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hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.
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hayır
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Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil
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tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım
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pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.
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HSE University 

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.



kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

bölüm danışmanımız yoktu (yalnızca genel bir değişim ofisi vardı)

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

olabilir

sanman

kesinlikle hayır

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dersi almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.



Psikoloji bölümü ve dersleri Rusçaydı. Spring dönemi olduğu için benim ilgimi çeken sosyal bilim alanında 
ders çeşitliliği de çok azdı. Dersler çevrimiçiydi ve kovidden dolayı ülkeye almadılar. Bunlardan dolayı bende 
iyi bir izlenim bırakmadı. Normal şartlar altında belki daha güzel bir deneyim sunabilir. 
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HSE University 

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.



kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

bölüm danışmanımız yoktu (yalnızca genel bir değişim ofisi vardı)

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

olabilir

sanman

kesinlikle hayır

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dersi almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.



Covid nedeniyle dersler çevrimiçiydi ve ülkeye giriş izni yoktu. Bundan dolayı dolayı memnun kalmadım. 
Normal şartlar altında güzel bir deneyim sunabilir. 
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Freie University

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.



kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

bölüm danışmanımız yoktu (yalnızca genel bir değişim ofisi vardı)

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

olabilir

sanman

kesinlikle hayır

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dersi almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.



Gittiğim üniversitede psikoloji dersi almadım ancak anket sorusu zorunlu olduğu için 'pek değil' seçeneğini 
işaretledim, lütfen dikkate almayınız.
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University of Toronto

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.



kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

bölüm danışmanımız yoktu (yalnızca genel bir değişim ofisi vardı)

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

olabilir

sanman

kesinlikle hayır

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dersi almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.



Gideceğim ülke pandemi sebebiyle yurtdışından öğrenci alımını durdurduğu için online takip etmek zorunda 
kaldım. Bu yüzden dersler ve online iletişim konuları hariç bir değerlendirme yapamıyorum maalesef. 
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Sungkyunkwan University 

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

Değişim Deneyim Anketi

Gittiğiniz üniversite: *

Gittiğim üniversite beklentilerimi karşıladı. *

Gittiğim üniversitenin değişim ofisi ihtiyacım olan desteği verdi.



kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

bölüm danışmanımız yoktu (yalnızca genel bir değişim ofisi vardı)

kesinlikle evet

evet

hayır

kesinlikle hayır

kesinlikle evet

olabilir

sanman

kesinlikle hayır

Gittiğim üniversitenin bölüm danışmanı ihtiyacım olan desteği verdi. *

Gittiğim üniversiteyi arkadaşlarıma da tavsiye ederim. *

Tekrar imkanım olsa yine aynı yere giderdim.



tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dersi almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

psikoloji dışı ders almadım

tümüyle

oldukça

pek değil

hiç değil

Aldığım psikoloji dersleri beklentilerimi karşıladı. *

Aldığım psikoloji dışı dersler beklentilerimi karşıladı. *

Sunulan ders çeşidi beklentilerimi karşıladı.



Ders çeşidi fazlaydı ama çoğunda İngilizce opsiyonu olmadığı için bizim işimize yaramadı ve online dersleri 
gerçekten çok kötü idare ettiklerini (sadece slayt okudukları videoları yükleyip soru cevap bile yapmayarak 
vs.) düşünüyorum.
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