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Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda
Zorunlu İngilizce Hazırlık veya İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık okuyacak olan öğrencileri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Buradaki bilgiler Uşak Üniversitesi'nin yönetmelik ve yönergelerine tabidir. Öğrencilerimizin
eğitimleri süresince tüm düzenlemelere ait güncel bilgileri resmi web sitemizden takip
etmeleri sağlıklı ve doğru bilgiler edinmeleri açısından yararlı olacaktır.
Bu kitapçıktaki bilgiler ile yönetmelik ve yönergeler arasında farklılık ya da çelişki olması
durumunda mevcut yönetmelik ve yönergelerdeki bilgiler geçerli sayılır.

Kanun ve yönetmeliklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz .
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Müdürün Mesajı
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, evrensel standartlara, evrensel bilgi ve
değerlere erişebilmek çağdaşlaşmanın temel amacıdır. Evrenselliğe erişebilmede uluslararası
kabul gören yabancı dillerin en etkili biçimde öğretilmesinin ve verimli olarak
kullanabilmesinin önemi büyüktür. Ülkemizde, AB'ye üye olma sürecinde pek çok uyum ve
hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Bu durum AB'ye üye ülkelerin yabancı dil öğretimi ile
ilgili mevcut durumlarının yakından izlenmesini gerektirmektedir. Bu noktada da Yabancı
Diller Yüksekokullarının ülkemizdeki tüm üniversitelerde var olması oldukça önemlidir.
Dolayısıyla, üniversitemiz bünyesinde açılan Yabancı Diller Yüksekokulunun çok dilli
mezunları topluma kazandırmak yoluyla uluslararası hedeflere ulaşmada etkin rol üstleneceği
açıktır.
Yüksekokulumuzun sunacağı eğitim-öğretim programları her şeyden önce öğrencilerin kişisel,
akademik ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak ortamı yaratmayı
öngörmektedir.

Böylece,

üniversite

öğrenimlerinin

ilk

basamağını

Yabancı

Diller

Yüksekokuluna bağlı Temel İngilizce ve Temel Almanca bölümlerinde aldıkları eğitimle
bitirecek olan öğrenciler kayıtlı bulundukları bölümlerine devam ettiklerinde sorumluluk alma
ve disiplin kazanmış olacaklardır. İçerik veya bilgi-beceri bağlamında elde ettikleri kazanımla
öğrenciler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri İngilizce/Almanca yayınlardan takip edebilecek,
metinlerin çevirisini yapabilecek, profesyonel ve sosyal yaşamda gerekli dil iletişimini
sağlayabilecek sorumluluğu ve özgüveni taşıyan bireyler olabileceklerdir.
Sevgi ve saygılarımla,
Doç. Dr. Murat HİŞMANOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
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MİSYONUMUZ
Yabancı Diller Yüksekokulu, küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalamak, çağdaş
olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel bağlamda iletişim sağlayabilmek için
yabancı dil öğreniminin öneminin sürekli olarak arttığı dünyamızda, yabancı dil bilgisi
yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmayı ve öğrencileri
akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma
yolunda teşvik etmeyi topluma hizmet görevi edinmiş bir kurumdur.

VİZYONUMUZ
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ışığı altında, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde
nitelikli öğrenciler yetiştiren, sunulan genel ve mesleki yabancı dil dersleri yoluyla hem
gündelik hayatın hem de iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayan, yoğun araştırma ve geliştirme
çalışmalarında bulunan ve bunları topluma sunan seçkin bir kurum olmaktır.

HAKKIMIZDA
Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 25.11.2012 tarih ve 28478 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak kurulmuş olup 2013-2014 Akademik yılında eğitim-öğretime
başlamıştır.
Yüksekokulumuzda, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalına bağlı Zorunlu
İngilizce Hazırlık Programı & İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı olmak üzere iki program
ve Almanca dersleri yürütülmektedir.
ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
Yabancı Diller Bölümü

üniversitemiz

öğrencilerine

Fakülte, Yüksekokul

ve

Meslek

Yüksekokulu programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce) hazırlık
eğitimi verir. Bölümümüzün amacı İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel
dil becerilerini kazandırmak ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip
edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmektir. Bu amaçla, öğrencilerin
İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik iki dönem
süren yoğun bir program yürütülür.
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FAKÜLTE YABANCI DİL DERSLERİ
Bölümümüz,

aynı

zamanda

üniversitemizin

Fakülte,

Yüksekokul

ve

Meslek

Yüksekokullarındaki ortak zorunlu yabancı dil derslerinin (Yabancı Dil I-II), zorunlu/seçmeli
yüz yüze yabancı dil derslerinin (Yabancı Dil III-IV, Yabancı Dilde Okuma ve Yazma,
Yabancı Dilde Dinleme ve Konuşma, Mesleki Yabancı Dil I-II) ve seçmeli ikinci yabancı dil
derslerinin (Almanca I-II- III-IV, İspanyolca I-II-III-IV, Rusça I-II-III-IV, Farsça I-II-III-IV)
eğitimini ve öğretimini yürütmektedir. Amacımız öğrencilerin yabancı dil yetilerini
geliştirmelerini ve dil-kültür ilişkisini kurarak, yabancı dildeki kavramları edinmelerini
sağlamaktır.
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DERS SAATLERİ VE DERSE KATILIM
Derse Katılım
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin 28 haftalık (700 saat) eğitim süreci boyunca %70 derse katılım
zorunluluğu bulunmaktadır. Derse katılımları %70’in altında olan öğrenciler sene sonunda
final sınavına girme haklarını kaybederler. Öğrencilerin sağlık sorunları nedeniyle sağlık
kurumlarından alacakları raporlar yalnızca sınav durumları
için
geçerlidir.
Sağlık
kurumlarından alınan raporların öğrencilerin derse katılımlarına bir etkisi yoktur.

DERS DIŞI FAALİYETLER
Yabancı Diller Topluluğu
Yüksekokul öğrencilerimizin ders ile sınırlı kalmayıp ders dışında da İngilizceyi
kullanabilmeleri ve kendilerini sosyal anlamda geliştirebilmelerine olanak sağlamayı
amaçlamaktadır. Öğrencilere sosyal network sağlayıp, öğrencilerin birbirleriyle iletişim
kurmalarına ve eğlenceli aktiviteler düzenlemelerine olanak sağlar.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
SINAVLAR
1. Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı ne zaman yapılır ve içeriği nedir?
Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı senede bir kez (güz dönemi başında) yapılmaktadır. İsteğe
Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri Listening, Grammar, Vocabulary ve Reading
bölümlerinden oluşan Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına girerler.
2. Yabancı Dil Düzey belirleme sınavı neden önemlidir?
İsteğe Bağlı Yabancı Dil hazırlık eğitimine yeni başlayacak öğrencilerin seviyelerinin
belirlenmesi ve uygun sınıflara yerleştirilmesi için yapılır ve bu yüzden oldukça önemlidir.
3. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ne zaman yapılır ve içeriği nedir?
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı senede bir kez (güz dönemi başında) yapılmaktadır. Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri Listening, Speaking, Grammar, Vocabulary, Reading ve
Writing bölümlerinden oluşan Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girerler.
4. Yabancı Dil Muafiyet sınavı neden önemlidir?
Zorunlu Yabancı Dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrencilerin belirlenmesi için yapılır
ve bu yüzden oldukça önemlidir.
5. Ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır mı?
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfındaki bir dersin ara sınavı için mazeret sınavı
yapılıp yapılmayacağına ve hangi şartlarda yapılacağına Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulu tarafından karar verilir ve mazeret sınavı o dersin öğretim eleman(lar)ı
tarafından hazırlanıp yapılır. Örneğin bir sağlık sorunu nedeniyle bir ara sınava
giremezseniz, bunu sağlık raporu alarak belgelendirmeniz istenebilir. Bu durumda
sınavın yapıldığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde mazeretinizi açıklayan
ve belgeleyen bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Müdürlüğüne
başvurmalısınız.
6. Kısa süreli sınavlar (Quiz) için mazeret sınavı yapılır mı?
Kısa süreli sınavlar (Quiz) için hiçbir şekilde mazeret sınavı yapılmaz.
7. Yıl Sonu (Final) sınavı için mazeret sınavı yapılır mı?
Yılsonu (Final) sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için
mazeret sınavı yapılmaz.
8. Sınav kâğıdımı görebilir miyim?
Sınav kâğıdınızı görmeniz mümkün değildir. Ancak sınav notunuzda maddi hata
olduğunu düşünüyorsanız, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Müdürlüğüne
dilekçe yazarak kâğıdınızın tekrar incelenmesini talep edebilirsiniz.
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9. Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?
Talebinizi bir dilekçeyle Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Müdürlüğüne iletmeniz
halinde, sınav kâğıdınız maddi hata açısından tekrar değerlendirilebilir.
10. Devamsızlığım %30’u geçerse, Yıl Sonu (Final) sınavına girebilir miyim?
Öğrencilerin derslerin %70’ine devam etmeleri zorunludur. Devamsızlıkları % 30’u
geçen öğrenciler yıl sonu (final) sınavına giremezler.
11. Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfından geçme notu nedir?
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfından geçme notu 70 puandır.
12. Yıl Sonu (Final) sınavı sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
Yıl sonu (Final) sınavı sonuçları öğrenci panolarında ve Yüksekokulumuz web
sayfasında ilan edilir.
13. Yıl Sonu (Final) sınavından başarısız olursam, bütünleme sınavına
girebilir miyim?
Yılsonu (Final) sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
14. İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısız olursam, ne olacak?
Yabancı Diller Yüksekokulunda İsteğe Bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi gören öğrencilerden
devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yıl sonu (final) sınavına girmeye hak kazanırlar.
Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır. Final sınavında başarısız olan öğrenciler
bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenciler, takip eden
akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik (Muafiyet) Sınavı sonucunda da başarısız
olurlarsa, yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerini sürdürürler.
14. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfında başarısız olursam ne olacak?
Yabancı Diller Yüksekokulunda Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi gören İngiliz Dili ve
Edebiyatı öğrencilerinden devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yıl sonu (final)
sınavına girmeye hak kazanırlar. Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır. Final
sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından da
başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik
(Muafiyet) Sınavı sonucunda da başarısız olurlarsa, hazırlık sınıfını tekrar ederler.
•

Bu madde sadece İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerini kapsamaktadır.

7

EĞİTİM
1. Nasıl ders çalışmalıyım?
Yabancı dil öğrenirken ana ilke düzenli ve programlı çalışmaktır. Öncelikle derslere sürekli
devam etmeli, sabırlı ve titiz bir şekilde çalışmalısınız. Ders dışı zamanlarınızda her gün düzenli
olarak 2 saat tekrar yapmalısınız. Yabancı dil öğrenmek yeni başlayan öğrenciler için başlangıçta
zor olabilir ancak kelime bilginiz zamanla arttıkça, yabancı dil dersleri sizin için daha eğlenceli
hale gelecektir.
2. Derslerde bilgi ve iletişim teknolojilerine yer verilecek mi?
Derslerde bilgi ve iletişim teknolojilerine (örnek: video, bilgisayar, Internet, online yabancı dil
öğreten siteler) yer verilecektir. Haftanın belirlenen gün ve saatlerinde Yüksekokula ait yabancı
dil laboratuvarında öğrencilerin dil becerilerinin (örnek: kelime bilgisi, dinleme, sesletim,
okuma) geliştirilmesine yönelik Internet destekli yabancı dil eğitimi ve öğretimi yapılacaktır.
3. Güz dönemi sonunda sınıflar seviyelere göre tekrar oluşturulacak mı?
Öğrencilerin güz dönemi not ortalamasına göre bahar dönemi için yeni sınıflar oluşturulabilir.
4. Ara dönemde kendi bölümüme geçebilir miyim?
Yüksekokulumuzda yürütülen Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programları
1 (bir) yıllık programlar oldukları için Güz dönemi sonunda öğrencilerin kendi bölümlerine
geçmeleri mümkün değildir.
5. Derslere neden devam etmeliyim?
Yüksekokulumuzda süreç temelli ve öğrenci merkezli bir yabancı dil eğitimi verilmektedir.
Bu yüzden de öğrencilerin derse devamlılığı çok önemlidir. Yıl sonu (final) sınavına
girebilmek için öğrencilerin derslerin % 70’ine devam etmeleri zorunludur. Aynı zamanda,
yılsonu başarı notunun yüksek olması için öğrencilerin dersleri titizlikle ve dikkatlice takip
etmeleri ve sınıf içi aktivitelere aktif olarak katılmaları gereklidir. Derslere devam etmeyen
öğrenciler yıl sonu (final) sınavına giremezler ve böylelikle başarısız olurlar.

6. Devamsızlık her dönem için ayrı ayrı mı hesaplanır?
Hayır, devamsızlık hem güz hem de bahar dönemi için ayrı ayrı
hesaplanmaz. Devamsızlık tüm akademik yıl için bir bütün olarak
hesaplanır.
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DİSİPLİN CEZALARI VE GENEL KURALLAR
1. Derslerde fotokopi ya da korsan kitap kullanabilir miyim?
Öğrencilerin derslere gelirken yanlarında ders kitaplarını ve sözlüklerini getirmeleri zorunludur.
Telif hakları ile ilgili yasalar gereği öğrencilerin derste kullanacakları kitapların orijinallerini
satın almaları gerekmektedir. Fotokopiyle çoğaltılmış kitaplar derslerde kabul edilmemektedir.
Bu konudaki tüm hukuki ve yasal sorumluluk öğrenciye aittir.
2. Sınavda kopya çekersem veya kopya verirsem ne olur?
Sınavlarda kopya çeken ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenciler Yüksekokul
Disiplin Kurulu’na gönderilirler ve disiplin cezası alırlar.
Diğer taraftan, başka bir öğrencinin çalışmasını kopyalamak, başka birine ödev
yaptırmak, öğrenci kendisi yazmış olsa dahi aynı ödevi yeni yapmış gibi vermek de
kopya olarak kabul edilir ve bu tür durumlarda öğrencinin yapmış olduğu çalışmadan
alacağı not ‘0’ (sıfır) olur ve öğrenci Yüksekokul Disiplin Kurulu’na gönderilir.
3. Sınıf içerisinde uymam gereken kurallar nelerdir?
Sınıf içerisinde öğrencilerin uymaları gereken kurallar aşağıdaki gibidir:
Sınıfın fiziksel düzenini bozmamak,
Sınıf arkadaşları ile öğretim elemanlarına karşı saygılı davranmak,
Sınıftaki öğrenme sürecini aksatmamak,
Ders düzenini ve akışını bozmamak.
Ders düzenini ve akışını bozacak şekilde davranan öğrenciler bir kez ikaz edilir. Bunu
dikkate almayarak aynı tutumlarını sürdüren öğrenciler Yüksekokul Disiplin Kurulu’na
gönderilirler ve Uşak Üniversitesi disiplin yönetmeliğinde belirtilen yaptırım ve cezalarla
karşılaşırlar.
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BAŞARI NOTU
1. Yıllık başarı notum nasıl hesaplanacak?
YDYO tarafından aksi belirtilmedikçe, Zorunlu veya İsteğe Bağlı yabancı dil
hazırlık programındaki öğrencilerin yıllık başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir:
Ara Sınavlar (%10 x 3 adet)
Sürpriz Küçük Sınavlar(%2 x 5 adet)
Ödevler (%5 x 2 adet)
Yıl Sonu (Final) Sınavı
•

%10 + %10 + %10 = % 30
%2 + %2 +%2 +%2 +%2 = % 10
%5 + %5 = % 10
% 50

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programı öğrencilerine uygulanacak olan Sürpriz Küçük
Sınavların sayısı yukarıdaki tabloda belirtilen sayıdan daha fazla olabilir.

2. Ara sınavlar, quiz ve ödev notlarının yıllık başarı notuyla ilişkisi nedir?
Yıl boyunca yapılan ara sınavlar, tarihi ve saati belli olmayan sürpriz küçük sınavlar (quiz);
ayrıca yıl içerisinde öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu ödevler yıllık başarı notunun
hesaplanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu notların yüksek olması ise yıllık başarı notu
etkilemektedir.
3. Yıllık başarı notumun gelecek yıllardaki başarı notuma etkisi var mıdır?
Öğrencinin yıllık başarı notunun gelecek yıllardaki başarı notuna etkisi bulunmamaktadır.

MUAFİYET
1. İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programına devam eden ve başarı ile
tamamlayan öğrenciler de öğretim programlarında yer alan zorunlu Yabancı Dil I ve
Yabancı Dil II derslerinden başarılı ve muaf olmuş sayılırlar mı?
Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrencilerin ön lisans/lisans
programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden (Yabancı Dil I-II) muaf
olup olmayacaklarına öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulları karar verirler. İlgili birimlerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurullarının Yabancı Dil I-II dersleri için öğrencilere muafiyet vermesi
durumunda, öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından aldıkları başarı puanı ilgili yarıyıldaki yabancı
Dil I-II derslerinin yerine işlenir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu
notların işlenmesini tercih etmez ise ya da Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulları Yabancı Dil I-II dersleri için öğrencilere muafiyet vermez ise, öğrenciler Yabancı Dil I-II
derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.
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YAZ OKULU

1. Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programının yaz okulu var mıdır?
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programının yaz okulu bulunmamaktadır.
DİĞER SORULAR
1. Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden nasıl muaf olabilirim?
Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olabilmek için üniversitemize yeni
kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınava
girmek için öğrencilerin akademik takvimde ilan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı tarihinden önce
kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler Yabancı Dil
I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı olmuş sayılırlar.
2. Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olmak için sınava
girmeyen veya sınava girip başarısız olan öğrenciler ne yapacaklar?
Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olmak için Yabancı Dil Muafiyet Sınavına
girmeyen veya bu sınavdan başarısız olan öğrenciler, mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı
Dil I veYabancı Dil II derslerini almak ve başarılı olmak zorundadırlar.
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İLETİŞİM

Posta Adresi

: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
1 Eylül Kampüsü UŞAK

Telefon

: 0-276-221 21 21

E-posta Adresi

:ydiller@usak.edu.tr

Web sayfası

: http://ydyo.usak.edu.tr
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