YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

Soru: Kayıt tarihleri ne zaman ve nerede yapılacak?
Cevap: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü’nde
-

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı başvuruları 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında
yapılacaktır.

Soru: Kayıtlar şahsen mi yapılır?
Cevap: Öğrencilerin kayıtları şahsen yapmaları gerekmektedir.

Soru: Kayıt Sırasında istenen belgeler nelerdir?
Cevap:
-

-

Zorunlu Hazırlık Programı Öğrencileri: Kimlik belgesinin fotokopisi, Hazırlık Kayıt belgesi (Ek-2)
Formu (Bu Formu Öğrenciler kayıt sırasında Yabancı Diller Yüksekokulundan alıp
dolduracaklardır.) 2 adet fotoğraf. Fotoğraflardan biri Ek-2 belgesi için diğer fotoğraf ise Seviye
Tespit Sınavına girecek öğrenciler için Sınava Giriş Belgesinde kullanılacaktır.
İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Öğrencileri Öğrenci Kimlik Kartı ya da öğrenci belgesi ve 1 adet
fotoğraf getireceklerdir.

Soru: Seviye Tespit Sınavına kimler girebilir ve tarihi ne zaman?
Cevap:) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve hazırlık programına devam etmek veya bu programdan
muaf olmak isteyen öğrenciler seviye tespit sınavına girerler. Seviye tespit sınavının tarihi Yüksekokul
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir.
2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılında;
-

Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (İng/Alm) 24 Eylül 2018 (Sabah) Saat:10:00
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Türkçe) 24 Eylül 2018 (Öğleden sonra) Saat
14:00’de yapılacaktır.

Soru: Seviye Tespit sınavına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı hakkı verilir mi?
Cevap: Yüksekokulumuz Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 2.
bendine göre mazeret sınav hakkı verilmez.

Soru: Seviye tespit sınavına girmek zorunlu mudur?
Cevap:
1

-

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi almak isteyen öğrencilerin seviye tespit sınavına girmeleri
zorunludur. Sınavına girmeyenler hazırlık programına kabul edilmezler.
Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran
öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç seviyesinden
başlarlar.

Soru: Seviye tespit sınavından kaç puan alırsak yeterlik sınavına girebiliriz?
Cevap: Seviye tespit sınavında 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, hazırlık programı
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Soru: Yabancı dil hazırlık programına, Seviye tespit sınavında 70 puanın altında not alan ve yeterlik
sınavında başarısız olan öğrenciler nasıl yerleştirilir?
Cevap: Yabancı dil hazırlık programına, seviye tespit sınavından 69 ve altında puan alan ve yeterlik
sınavında başarılı olamayan öğrenciler, seviye tespit sınavında aldıkları puana göre ileri seviye, orta
seviye veya başlangıç seviyesi gruplarından birine yerleştirilirler. Bu grupların puan aralıkları
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Soru: İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin kayıtları nasıl yapılır?
Cevap: İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler seviye tespit sınavından almış oldukları
puana göre kontenjan dâhilinde hazırlık programına kayıtları yapılır.

Soru: İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitim almak isteyen öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihte yapılacak?
Cevap:
-

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Asıl Aday Kayıtları 27 Eylül 2018
Kontenjan Dâhilinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yedek Aday Kayıtları 28 Eylül
2018 tarihinde yapılacaktır.

Soru: 2018-2019 Akademik Yılı Güz yarıyılı başı Yeterlik Sınavı tarihleri ve yerini nasıl öğrenebilirim?
Cevap: Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı Dilde (İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü
Programlar (Lisans- Lisansüstü) İçin Güz Yarıyılı Başı Zorunlu Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı 25-26-27
Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. Sınav yerleri ve saati Yüksekokulumuzun web sayfasında ve okul
panolarında ilan edilecektir. (Bu sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav
tüm öğrenciler için aynı saatte başlar ve aynı saatte biter. Sözlü sınav ise randevu usulü ile yapılır.
Randevu saatleri Yüksekokulumuz web sayfasında sınavdan önce ilan edilir.)
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Güz Yarıyılı Başı Yeterlik Sınavı 25 Eylül 2018
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Güz Yarıyılı Başı MÜDS Türkçe Sınavı 27-28 Eylül 2018 (Bu sınavlar yazılı
ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav tüm öğrenciler için aynı saatte başlar ve aynı
saatte biter. Sözlü sınav ise randevu usulü ile yapılır Randevu saatleri Yüksekokulumuz web sayfasında
sınavdan önce ilan edilir.)

2

Soru: Seviye tespit veya yeterlik sınavına geç kalırsam sınava alınır mıyım?
Cevap: Sınav başladıktan sonra İlk 15 (On beş) dakika içinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava
alınır. Sınav başladıktan 15 (On beş) dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmazlar.
Soru: Yeterlik Sınavı geçme notu nedir?
Cevap:
-

Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan yeterlik sınavında 100 üzerinden 60 ve
üzerinde puan alanlar, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde ise 100 üzerinden
70 ve üzerinde puan alanlar.
Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya uluslararası
yabancı dil sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyenler, yabancı dil hazırlık programı
eğitiminden muaf olurlar.
Daha önceki öğreniminde yabancı dil hazırlık programını başararak yatay veya dikey geçiş
yolu ile gelen veya merkezi yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yeniden yerleşen ve kaydolan
öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yönetim Kurulunca karara
bağlanır.

-

-

Soru: Yeterlik sınavları yıl içinde kaç kez yapılır ve bu sınava kimler girebilir?
Cevap:
(1) Yeterlik sınavları; isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan birim öğrencilerine
uygulanır.
(2) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara
bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı
başında ve sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu sınavlardan;
a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki
yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrenciler
girebilirler.
b) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, bahar yarıyılı başında lisansüstü programlara ilk kez kayıt
yaptıranlar, güz yarıyılında devam şartını sağlayan lisansüstü öğrencileri ile daha önceki eğitim-öğretim
yılında zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar girebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programı
öğrencileri bu kapsamın dışındadır.
c) ) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına, hazırlık programına devam etmekte olup
devam şartını yerine getiren, daha önce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler girebilirler.
(3) Bu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavı, Yüksekokul Müdürlüğünce
düzenlenir.
(4) Yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlik sınavlarının sözlü aşaması kamera kaydı alınarak yapılır.

Soru: Yabancı Dil Hazırlık programında hangi seviyede eğitim verilmektedir?
Cevap: Eğitim-öğretimi kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan bölüm/program öğrencileri B2
seviyesinde zorunlu, bu bölüm ve programlar dışında kalan ve merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm ve program öğrencileri B1 seviyesinde
isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
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Soru: Hazırlık Programından Devam Zorunluluğu var mıdır?
Cevap:
-

-

Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin en az %85’ine devam etmek zorundadır. Devam
koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler mazeretleri kabul edilmiş olsa dahi başarısız sayılırlar
ve derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin durumları, Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili
birimlere bildirilir. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde yapılan sınavlara ve yılsonunda
yapılacak olan yeterlik sınavına katılamazlar.
Devamsızlık durumlarına itiraz ilan tarihinden itibaren iki gündür.

Soru: Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile
tamamlamış sayılmaları için notlar nasıl hesaplanır?
- Yabancı dil hazırlık programlarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin yılsonu
başarı notunun hesaplanması için yılsonunda yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 50 puan
almaları gerekir.
- Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile
tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının
%60’ının toplamının, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde 100 üzerinden 70
ve üzerinde olması, diğer bölümler için ise 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.

Soru: Yabancı Diller Hazırlık Programında dönem sonunda başarısız olan öğrenciler ne yapmalıdır?
Cevap:
- Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda
başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden iki yarıyılda
uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler.
- Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki eğitimöğretim yılı içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili
tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler,
Üniversitede eşdeğer program bulunmaması ve talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından
düşük olması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Soru: Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri İçin Muafiyet Sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacak?
Cevap:
-

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (İng./Alm./Fr./Rusça/Latince) Muafiyet Sınavı 28 Eylül 2018
tarihinde, Merkez Kampüste bulunan öğrenciler için Enformatik Bölümü Laboratuvarında,
Muğla Meslek Yüksekokulu ve ilçelerde bulunan okulların öğrencileri ise kayıtlı oldukları
okulların bilgisayar laboratuvarlarında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çevirim içi olarak sınava
girebileceklerdir. (Sınav için kayıt yaptırmaya gerek yoktur.)
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