
 1 

Coursera Ders Platformundan Ders Saydırma Süreci (For English please see page 4.) 

Coursera platformundan ders alarak kredi saydırmak istiyorsanız, aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan 
sonra DANIŞMANINIZA mail atmayı ve bu maile Coursera bölüm koordinatörümüz YALÇIN AKIN 

DUYAN’ı (duyany@mef.edu.tr) da eklemeyi unutmayın. 

Coursera’dan kaç krediye kadar ders saydırabiliyorum? 

Mezuniyet için gereken kredilerin en fazla %20’si online platformdan olabilir (Mezuniyet koşulları ve 
krediler için bu sayfayı ziyaret edin) 

  

Coursera’dan zorunlu ve seçmeli ders alabiliyor muyum? 

Psikoloji bölüm öğrencileri zorunlu ders olarak sadece SCI103 ve PSYC106 derslerinin muadillerini 
Coursera’dan alabilir. Psikoloji bölüm öğrencisi olmayanlar ise PSYC101 dersini alabilirler. Bununla 
ilgili detaylı bilgilendirme aşağıdadır. Lütfen ilgili kısmı okuyunuz. 

Seçmeli dersler için de her türlü seçmeli slottan (bölüm içi, bölüm dışı, serbest) ders alabilirsiniz. Lütfen 
ilgili kısmı okuyunuz. 

  

TÜM COURSERA DERSLERİ KAYITTAN SONRA 7 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANMALIDIR. 

 

SEÇMELİ DERSLER İLE İLGİLİ 

ÖNEMLİ NOT: Coursera’dan seçmeli ders olarak dil dersleri sayılmamaktadır. 

 

Seçmeli derslerin kredilendirme süreci nasıl oluyor? 

Seçmeli ders olarak saydırılacak Coursera dersleri için öğrencilerin öncelikle Coursera’dan derslere 
bakmaları gerekmektedir. Yaklaşık olarak 1 saatlik ders 0.1 AKTS olarak değerlendirilmektedir. Buna 
göre, seçmeli slotlarınızdaki eksiğe göre hareket ederek planlama yapabilirsiniz. Örneğin, 1 kredi 
eksiğiniz varsa, 10-20 saat arasındaki bir dersi alarak bunu tamamlayabilirsiniz. Veyahut, 5 AKTS’lik bir 
seçmeli saydırmak istiyorsanız toplamda 50 ve üzeri saat tutacak Coursera dersi bulabilir ya da birkaç 
dersi kombinleyebilirsiniz. 

  

Seçmeli derslere kayıt olmadan önce ne yapılması gerekiyor? 

Almak istediğiniz ders(ler)i danışmanınıza ve bölüm koordinatörümüze (Yalçın Duyan, 
duyany@mef.edu.tr) birlikte mail atarak seçtiğiniz ders(ler)le ilgili sırasıyla aşağıdaki bilgileri vermeniz 
gerekmektedir: 

·    Ders açık adı, 
·    Dersin yaklaşık toplam süresi (Coursera’da her dersin ana sayfasında sağ tarafta bu bilgi 
yer almaktadır) 
·    Ders linki 
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Danışmanınız bu derslere bakarak uygunluğuna ve hangi slottan saydırmak gerektiğine karar verecektir. 
Program koordinatörümüz de son onayı verecektir. 

  

Derslerle ilgili değerlendirme süreci nasıl olacak? 

Danışman ve bölüm koordinatörümüzün onayıyla alacağınız derse kayıt yaptırdıktan sonra bu dersin 
haftalık yükümlülüklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Bir dersi, kaydolduktan sonra 7 hafta içinde 
bitirmiş olmanız gerekmektedir. 

Aldığınız dersin sınav, quiz, sunum, ödev vb. haftalık görevleri tamamladıkça geçtiğinize ilişkin 
bildirimlerin ekran görüntülerini kaydediyor olacaksınız. 

Tüm ders süreci tamamlandığında da aldığınız her ders için sunum yapıyor olacaksınız. Ekran görüntüleri 
ve sunumunuz bir arada değerlendirilerek dersle ilgili geçti/kaldı kararı verilmektedir. 

Ekran görüntüsünü kaydetmediğiniz zaman dersle ilgili belge sunamıyor oluyorsunuz ve bu durumda da 
değerlendirmeniz dersten kaldı şeklinde olacaktır. 

  

Aldığım dersler transkriptimde nasıl görünecek? 

Alınması planlanan dersler açık isim olarak transkriptte gözükmeyecektir. Tek ders ya da birkaç ders 
kombinasyonu da olsa hiçbir dersin adı açık olarak yazılmamaktadır. Bunun yerine, Coursera 
platformundan alınan dersler Personal Learning Experience adıyla gözükecektir. 

Derslerin notlandırılması da geçti/kaldı (pass/fail) şeklinde olacak ve bölüm koordinatörümüz tarafından 
yapılacaktır. Harf notu alınmamaktadır. Bu nedenle de, online platformlardan alınan notlar, öğrencinin 
genel not ortalamasına katılmayacaktır. 

   

ZORUNLU DERSLER İLE İLGİLİ 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

1.  Psikoloji bölüm öğrencileri Coursera’dan zorunlu ders olarak sadece SCI103 ve 
PSYC106 derslerini alabilirler. 
2.  Psikoloji programı dışından olanlar PSYC101 dersini alabilirler. 
3.  Bu derslerin dışında alınan dersler sayılmamaktadır. 

  

Saydırabileceğim zorunlu dersler için ne yapmam gerekiyor? 

Psikoloji programı öğrencileri, daha önce en az iki kere almış ve başarısız olmuş olması koşuluyla, 
zorunlu derslerden SCI103 ve PSYC106 derslerini online olarak alabilirler. 

Psikoloji programı dışından olan öğrenciler ise PSYC101 dersini online olarak tamamlayabilirler. 

  

Aldığım dersler transkriptimde nasıl görünecek? 
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Bu dersler, gereklilikleri tamamlandığı durumda transkriptte kendi adlarıyla görünecektir. Ancak, seçmeli 
derslerde olduğu gibi, geçti/kaldı (pass/fail) olarak değerlendirilecek ve not ortalamasına 
katılmayacaktır. Zorunlu derslerin alınması ve tamamlanması için, öncesinde danışmanınız, o dersten 
sorumlu öğretim üyesi ve bölüm koordinatörümüze bilgilendirme maili atmanız gerekmektedir. 

  

Zorunlu derslerin yerine Coursera’dan alınıp başarıyla tamamlanması gereken dersler nelerdir? 

2020-2021 akademik yılı için planlanan ders paketleri aşağıdaki gibidir. 

  

SCI 103 - İnsan Davranışının Biyolojik Temelleri (6 ECTS) – Aşağıdaki 3 ders birlikte alınmalıdır. 

https://www.coursera.org/learn/behavioralgenetics 
https://www.coursera.org/learn/neurobiology 
https://www.coursera.org/learn/mind-machine-perspectives 
  
PSYC 106 – Sosyal Psikolojiye Giriş (5 ECTS) – Aşağıdaki 2 ders birlikte alınmalıdır. 

https://www.coursera.org/learn/social-psychology 
https://www.coursera.org/learn/self-determination-theory 
  
PSYC 101 – Psikolojiye Giriş (5 ECTS), sadece Psikoloji programı dışındaki öğrenciler için – 
Aşağıdaki 3 ders birlikte alınmalıdır 
  
https://www.coursera.org/learn/introduction-psych 
https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology 
https://www.coursera.org/learn/positive-psychology 
  
Dersleri geçmiş sayılmam için ne yapmam gerekiyor? 
  
Öğrenciler Coursera’dan aldıkları derslerin gerekliliklerini 7 hafta içinde tamamlamak zorundadırlar. 
  
Aldıkları dersler için yaptıkları ödev, proje, sunum vb. materyallerini ve girdikleri bütün quiz ve sınavları 
geçtiklerine ilişkin bildirimlerin ekran görüntülerini Coursera koordinatörü ve zorunlu derslerin sorumlu 
öğretim üyesiyle* paylaşmalıdır. 7 haftanın sonunda da öğrenci derste öğrendiklerine ilişkin bir sunum 
hazırlamalı ve sorumlu öğretim üyesine sunmalıdır. Buna göre de geçti/kaldı değerlendirmesi 
yapılacaktır. 
  
*SCI 103’ten sorumlu öğretim üyesi Yalçın Akın Duyan, PSYC 106 ve PSYC 101 derslerinden sorumlu 
öğretim üyesi Müjde Peker Booth’dur. 
  
  
Diğer sorularım için kiminle iletişime geçmeliyim? 
  
Online dersler için program koordinatörüne e-mail atabilirsiniz. Mail’lerinize danışman hocanızı da 
eklemeniz sürecin daha hızlı ve sağlıklı yürümesi açısından faydalı olacaktır. 
Yalçın Duyan, duyany@mef.edu.tr  
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FOR ENGLISH PLEASE READ HERE:  
Course Transfer Process on Coursera  

If you want to take a course from Coursera and add to your transcript, please read the FAQ below and 
then send an email to your ACADEMIC ADVISOR & cc YALÇIN AKIN DUYAN 

(duyany@mef.edu.tr) in the mail.  

  

How many credits can I take from Coursera?  

Up to 20% credits of the total credits needed for graduation. (Required ECTS is 240, please check 
graduation requirements page).  

  

Can I take MUST courses and ELECTIVE courses from Coursera? 

Psychology students are allowed to take only equivalent courses to SCI 103 and PSYC 106 as MUST 
courses. Students from other departments are allowed to take an equivalent course for PSYC 101 course. 
You may see the detailed information below. Please read the related part. 

You are allowed to take courses from any slot (departmental, non-departmental, free). Please read the 
related part. 

 

ALL COURSEA COURSES SHOULD BE COMPLETED WITHIN SEVEN WEEKS AFTER 
REGISTRATION.  

 

ABOUT ELECTIVE COURSES 

IMPORTANT NOTE: Language courses taken from Coursera cannot be transferred. You are not 
allowed to take language courses as elective. 

What is the process of taking credits for elective courses? 
First you need to search for the courses in Coursera. Approximately one hour of a course is equivalent to 
0.1 ECTS. You can make a plan according to your empty slots. For instance, if you need to take 1 credit, 
you may take a course that lasts between 10 to 20 hours. Or, if you want to take a course in Coursera for a 
5 ECTS elective course, you need to find a Coursera class which lasts 50 hours or more or you may 
combine different courses in Coursera. 
 
What to do before registering to an elective course?  
You have to send an email to your advisor and the department coordinator (Yalçın Akın Duyan, 
duyany@mef.edu.tr) and give the information written below: 

● The official name of the course 
● The approximate total hour of the course (you can find this information from the right-hand side 

of the Coursera course web site) 
● The internet link of the course 
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Your advisor decides whether the course you want to take is proper and for which course slot you can 
have that Coursera course. 
 
How is going to be the evaluation process of the courses? 
After you register for the courses with the approval of your advisor and our department coordinator, you 
are expected to complete requirements of courses. After registration, you have to complete the course(s) 
you take in 7 weeks. 
You have to save/take a screenshot of the notifications which states that you complete your weekly tasks 
such as exams, quizzes, presentations or assignments. 
At the end of 7 weeks, students have to prepare a presentation about what they have learned in the 
course(s) and present it to the course lecturer. Screenshots and your presentations will be used to decide 
whether you pass or fail.  
 
When you do not take screenshots, it means that you cannot present a document proving that you 
completed the course. Therefore, you will fail the course. 
 
How do the courses taken from Coursera appear in my transcript? 
The official name of the courses taken from Coursera will not be seen in your transcripts. Either it is one 
course or a combination of multiple courses you take, the name of the courses will not be written in your 
transcripts. The courses taken from Coursera will appear in your transcripts as Personal Learning 
Experience, instead. 
Grading will be either pass or fail. Grading will be done by our department coordinator. There will be no 
letter grades. Therefore, the grades will not affect your GPA. 
 

ABOUT MUST COURSES 
IMPORTANT NOTE: 

1. Psychology students are allowed to take only SCI 103 and PSYC 106 courses as MUST courses. 
2. Students from other departments are allowed to take PSYC 101. 
3. You are not allowed to take courses as MUST course other than these courses stated above. 

What do I need to do for the MUST courses I want to take? 
Psychology students are allowed to take online SCI 103 and PSYC 106 courses from Coursera only if 
they have already taken these courses 2 times before and failed from these courses. 
Students from other departments are allowed to complete PSYC 101 online from Coursera. 
How do the courses taken from Coursera appear in my transcript? 
When completed successfully, the official names of these courses will be written in your transcripts. On 
the other hand, as it is in the elective courses, MUST courses are also evaluated as pass or fail and will 
not be included in your general grade. You have to send an email to your advisor, the course instructor 
and department coordinator in the process of taking the MUST course and completing the course. 
What are the courses have to be taken and be completed successfully from Coursera? 
You may see the courses for the 2020-2021 academic year below: 
 
SCI 103 – Biological Basis of Human Behavior (6 ECTS) – The 3 courses below have to be taken. 
https://www.coursera.org/learn/behavioralgenetics 
https://www.coursera.org/learn/neurobiology 
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https://www.coursera.org/learn/mind-machine-perspectives 
 
 
PSYC 106 – Introduction Social Psychology (5 ECTS) – The 2 courses below have to be taken. 
https://www.coursera.org/learn/social-psychology 
https://www.coursera.org/learn/self-determination-theory 
 
PSYC101 – Introduction to Psychology, only for the students outside of Psychology program – The 3 
courses have to be taken. 
https://www.coursera.org/learn/introduction-psych 
https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology 
https://www.coursera.org/learn/positive-psychology 
 
What do I have to do in order to pass the courses? 
 
Students have to complete all the requirements of the course(s) taken in 7 weeks. 
 
Students have to share all the assignments, projects and presentation, and the screenshots of notifications 
stating that you pass all the quizzes and exams with the program coordinator and the course lecturer*. At 
the end of 7 weeks, students have to prepare a presentation about what they have learned in the course and 
present it to the course lecturer. Whether the student pass or fail will be decided afterwards. 
 
* Yalçın Akın Duyan is the course lecturer responsible for the SCI 103 course and Müjde Peker-Booth is 
the course lecturer responsible for the PSYC 106 and PSYC 101 courses. 
 
With whom do I need to contact for further questions? 
 
You may send e-mails to our program coordinator for online course. It will be better if you add your 
advisor to the mail in order to get faster and better responses. 
 Yalçın Duyan, duyany@mef.edu.tr 
 
 
 
 


