PSYC306X – IWOP – Industrial, Workplace and Organizational Psychology
Tarih ve Lokasyon:
•
•

PSYC306X dersi 2019 Yaz Sezonunda 25 Haziran – 09 Ağustos Temmuz tarihleri
arasında sunulacak, Ağustos’da ise bitirme sınavı/final yapılacaktır
Programın bir parçası olarak her hafta Perşembe günü 13:00-16:30 arasında Koç
Üniversitesi Rumelifener kampüsü Sosyal Bilimler Fakültesindeki B08 no’lu derslikte
sınıf tartışması yapılacaktır (SOSB08). Bu derslere katılım zorunludur

Katılım Şartları:
•

Katılımcılar Psikoloji Bölümü öğrencileri olmalıdırlar

Ödeme Koşulları ve İptaller:
•
•
•
•
•

Koç Üniversitesi’nde özel öğrenci olarak ders almanın bedeli yıllık eğitim ücretinin
%10’udur. Koç Üniversitesi PSCY306X dersine özgü bir burs imkanı sağlamış ve katılım
ücretini burs indirimi sonrası 3,000 TL olarak belirlenmiştir
Ödemeler gönderilen ödeme formu üzerinden sadece kredi kartıyla ve tek çekim
olarak yapılabilir
Programa katılmak isteyen adayların 14 Haziran Cuma geceyarısına kadar
ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödemelerini
tamamlamayan adaylar yerine, yedek listeden adaylar programa davet edileceklerdir
Katılımını, 14 Haziran Cuma geceyarısına kadar iptal edenlere, ödedikleri ücret geri
verilecektir. Ancak bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır
Dersler başladıktan sonra veya derste başarısız olunması halinde herhangi bir geri
ödeme yapılmayacaktır

Ders Takibi:
•
•
•
•
•

•

Online videolar Koç Üniversitesinin ‘’Blackboard’’ adlı, Öğrenim Yönetim Sistemi
üzerinden izleneceklerdir
Katılımcılar video ve diğer ders materyallerine https://ku.blackboard.com/
adresinden erişebilirler (Blackboard’a ulaşım için Chrome browser kullanılmasını
öneriyoruz)
Dersler online videolar ve haftada bir gün kampüs’te yapılacak sınıf tartışmalarından
oluşmaktadır. Videolar İngilizce, sınıf tartışmalarıysa Türkçe yapılacaktır
Program katılım şartlarını yerine getiren adaylar, programın başlangıcıyla Blackboard
üzerinden email adreleri ve kendilerine tanımlanacak şifreyle, videolara
ulaşabileceklerdir
Dersi başarıyla bitirenlere Koç Üniversitesi tarafından resmi karne/kredili not
verilecektir. Bu dersin katılımcılarının bağlı olduğu üniversitede mezuniyet için
gereken ders kredisi olarak sayılmasını sağlamak katılımcıların sorumluluğudur.
Dersin içeriğinin önceden danışman hocalara gösterilip, kredili ders olarak sayılması
için onay alınması önerirlir.
İçerik ve işleyiş detayları için dersin içerik tanımını mutlaka okuyunuz

