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İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
KURALLAR VE İŞLEYİŞ
GRUPLAR VE DERS SAATLERİ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde her seviyede
eğitim-öğretim İngilizce yapılır.
Öğrencilerin İngilizce bilgisi bakımından dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadıkları İngilizce Yeterlik Sınavı
ile saptanır. Bu sınavda başarı gösteremeyenler ya da sınava girmeyenler İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim
görürler.
GRUPLANDIRMA
İngilizce Hazırlık Programı grupları ve günlük ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.
BİRİNCİ DÖNEM
GRUPLAR

Orta Düzey
(Intermediate)
Orta Altı Düzeyi
(Pre-Intermediate)
Alt Düzey
(Elementary)
Başlangıç Düzeyi
(Beginner)
Repeat Düzey
(Sene Tekrarı)
İngilizce Yeterlik
Programı (ETP
sınıfı)

(GÜZ
GÜNLÜK
DERS
SAATİ

DÖNEMİ)
DÖNEMLİK
DEVAMSIZLIK
SINIRI

4

48 saat

4

48 saat

5

60 saat

6

72 saat

4

48 saat

4

48 saat

İKİNCİ DÖNEM
GRUPLAR

Üst Düzey
(UpperIntermediate)
Orta Düzey
(Intermediate)
Alt Orta Düzey
(Lower-Intermediate)
Orta Altı Düzeyi
(Pre-Intermediate)
Repeat Düzey
(Sene Tekrarı)

(BAHAR
GÜNLÜK
DERS
SAATİ

DÖNEMİ)
DÖNEMLİK
DEVAMSIZLIK
SINIRI

4

48 saat

4

48 saat

5

60 saat

6

72 saat
4

48 saat

-

BİRİNCİ DÖNEM:
 İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri birinci dönem başlamadan verilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları
ve Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre gruplara ayrılırlar.
 Esas seviyelerinden farklı bir gruba (bir alt ya da bir üst gruba) yerleştirilen öğrenciler belirli koşullarda
birinci dönem içinde başka bir gruba yerleştirilebilirler. Repeat ve ETP Gruplar öğrencileri için bu değişim
geçerli değildir. Gruplar arası değişim tarihleri ve ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:
KRİTER
2. Hafta
sonunda



3 PQ ortalaması

NOT
90 ve üstü (isteğe bağlı)
49,00 ve altı ( zorunlu)

TRANSFER SINAVI
Başarılı
-

YENİ GRUP
Bir üst grup
Bir alt grup

Beginner, Elementary ve Pre-Intermediate grubu öğrencileri, dönem içinde Ara Sınav başarı durumlarına
göre bir alt ya da bir üst gruba yerleştirilirler. Ancak Pre-Intermediate grubu öğrencileri Intermediate gruba
geçiş yapamazlar. Intermediate, Repeat ve ETP grubu öğrencileri için bu değişim geçerli değildir. Gruplar
arası değişim tarihleri ve ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.
KRİTER

Ara Sınav 01
Ara Sınav 02

Sınav notu

NOT
85 ve üstü (isteğe bağlı)
49,00 ve altı ( zorunlu)

Sadece Özel Durumlarda

YENİ GRUP
Bir üst grup
Bir alt grup
Bir üst grup
Bir alt grup
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Dönem sonunda kura devam etmek için yeterli not ortalamasını tutturamayanlar için Başarı Sınavı
(Achievement Exam) verilecektir. Bir üst kura devam etme ve achievement sınavına giriş koşulları için son
sayfaya bakınız.

İKİNCİ DÖNEM:
 Öğrenciler birinci dönem sonunda başarı durumlarına göre ikinci dönem gruplarına ayrılırlar.
 Pre-Intermediate, Lower-Intermediate ve Intermediate grubu öğrencileri, dönem içinde Ara Sınav
başarı durumlarına göre bir alt ya da bir üst gruba yerleştirilirler. Ancak Intermediate grubu öğrencileri
Upper-Intermediate gruba geçiş yapamazlar. Upper-Intermediate ve Repeat grubu öğrencileri için bu değişim
geçerli değildir. Gruplar arası değişim tarihleri ve kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
KRİTER
Ara Sınav 04
Ara Sınav 05

Sınav notu

NOT
85 ve üstü (isteğe bağlı)
49,00 ve altı (zorunlu)

Sadece Özel Durumlarda

YENİ GRUP
Bir üst grup
Bir alt grup
Bir üst grup
Bir alt grup

DEVAM VE RAPOR:
 Öğrenciler bulundukları grubun derslerine devam etmekle yükümlüdür.
 Derslere devam öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla saptanır, ve derse girmeyen
öğrenci girmediği her ders için “yok” gösterilir. Bu devamsızlıklar ikişer haftalık aralıklarla intranette
Hazırlık öğrencileri sayfasında ilan edilir. Devamsızlıkların ilan edildiği e-posta ile ncc-prep-school
listesinde duyurulur.
 Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmak ve İnternet ortamında intranette duyurulan resmi kayıtlarla
karşılaştırmakla yükümlüdür. E-posta hesabını takip etmemek, e-posta almadığını iddia etmek, ncc-prepschool listesinden ileti almadığını iddia etmek geçerli bir mazeret olarak sayılmaz ve devamsızlıktan kalmayı
engellemez.
 Üniversitemizce onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılım durumlarında ilgili akademik veya idari
birimlerden gönderilen bilgi üzerine öğrenciler belgeleri Yönetim tarafından uygun görüldüğü takdirde izinli
sayılırlar.
 Özel durumlarla (vefat, evlilik, adli vb) ilgili izinler için belgelerle YDO Yönetim’ine başvurmak gerekir.
Söz konusu izin Yönetim tarafından uygun görüldüğü takdirde verilir.
 Sayfa 1’deki tabloda belirtilen devamsızlık sınırını aşanlar devamsızlıktan kalmış sayılırlar, derslere devam
edemezler ve dönem sonunda İngilizce Hazırlık Programı’na devam haklarını kaybederler. Devamsızlıktan
kalan öğrenciler Haziran ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler, Yaz Okulu’na katılamazlar ve de
Ekim İYS olarak bilinen İYS’yi de alamazlar; ancak Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
(Bu sınavda başarısız oldukları takdirde, İngilizce Hazırlık Programı yönetmeliğinde belirtilen süre boyunca
Eylül ayında başvuru yapmaları kaydı ile sınava girme hakları vardır.)
Hastalık durumunda ancak ODTÜ KKK Sağlık Merkezi’nden alınan ya da, başka yerden alınmışsa, ODTÜ KKK
Sağlık Merkezi’nce onaylanan raporlar geçerlidir (Bkz. http://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/saglik-raporlari-

yonergesi)

NOT: 2013-14 Akademik Yılından itibaren geçerli olmak üzere, 4 güne kadar (yani 4
gün veya daha kısa) süreli sağlık raporları devamsızlıktan düşülmeyecektir. Bunlar
sadece kısa sınavlardan muafiyet, (yani not hesaplamasına katılmamasını) ve ara
sınavlar için telafi hakkı verilmesini sağlar.
İngilizce Hazırlık Programı’nda sağlık raporları üzerinde yürütülecek işlemler aşağıda belirtilmiştir.
2013-2014 Akademik Yılından itibaren geçerli olmak üzere Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında,
sağlık raporları üzerinde aşağıda belirtilen işlemler yürütülmektedir:
1- Yabancı Diller Okulu Hazırlık Programında öğrenciler derslerinin tamamına devam etmekle yükümlüdür.
Derslerin %85’inden daha azına devam eden öğrenciler devamsızlık nedeniyle başarısız (NA) olur.
Devamsızlık için tanınan bu %15’lik süre, öğrencilerin münferit sağlık sorunları ve derslere girmelerini
engelleyen acil durumlar içindir. Dolayısıyla, sağlık raporu, disiplin cezasıyla uzaklaştırma gibi nedenlerle
derse devamsızlıklar, derslerin en az %85’ine katılmış olma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
2- Uzun süreli ve önemli sağlık sorunları nedeniyle en az 5 gün süreli sağlık raporu alan öğrenciler, raporlarını
Sağlık Merkezi’ne teslim eder ve YDO Akademik Kurulu’na dilekçe ile başvururlar. En az 5 gün süreli
raporlar, YDO Akademik Kurulu tarafından devamsızlık için mazeret olarak kabul edilebilir. Ancak, raporlu
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ve/veya mazeretsiz toplam devamsızlık süresi derslerin % 25’ini geçerse, sağlık sorununa bağlı olarak
öğrenciye dönemlik veya yıllık izin verilir veya öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız (NA) kabul edilir.
3- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesinde tanımlanmış olan,
geçerli sağlık raporuna sahip öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde verilen ara sınavlar (İng. midterm) için
telafi sınavı alırlar; haberli ve habersiz kısa sınavlardan (İng. announced quiz, pop-quiz) muaf olurlar.
İngilizce Yeterlik Sınavı için telafi sınavı verilmez.
4- Muayene belgesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi Madde
8/3’te belirtildiği gibi sağlık raporu yerine geçmez. Bu nedenle YDO Hazırlık Programında devamsızlık ve
sınavlar için mazeret teşkil etmez.
SINAV VE DİĞER ÇALIŞMALARIN YIL İÇİNDEKİ AĞIRLIĞI: Yıl İçi Toplam Başarı Notu aşağıdaki gibi
hesaplanır:
BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

Ara Sınavlar
(Mid-Terms)
Kısa Sınavlar*
(Pop-Quizzes)
Haberli kısa sınavlar
(Announced Pop-quizzes)
Konuşma Notu

% 25

% 30

%5

Ara Sınavlar
(Mid-Terms)
Kısa Sınavlar
(Pop-Quizzes)
Haberli kısa sınavlar
(Announced Pop-quizzes)
Konuşma Notu

Öğretim Elemanı Notu

% 2.5

Öğretim Elemanı Notu

% 2.5

GPC 100 dersi
Birinci Dönem Toplamı

%4
% 49.5

İkinci Dönem Toplamı

% 50,5

% 8*
%5

% 8*
%5
%5

* Repeat (ikinci yıl okuyan) öğrencileri bir önceki yılda GPC 100 dersini almışlarsa, Hazırlık programını tekrar
okudukları yılda GPC 100 dersini tekrar almayacaklarından Pop-quizleri % 10 üzerinden hesaplanır.

Ara Sınavlar çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için her dönem üç kez uygulanan uzun sınavlardır.
Bu sınavların tarihleri İngilizce Hazırlık Programı koordinatörlüğü tarafından ilan edilen akademik takvimlerde ve
ders programlarında belirtilmiştir. Öğrenciler sınav kağıtlarını görüp inceledikten sonra ilgili öğretim elemanına geri
vermekle yükümlüdürler. Geçerli ve uygun biçimde belgelenmiş bir mazeret yüzünden bu sınavlardan birine
giremeyenlere telafi sınavı verilir. Böyle bir mazereti olmadan sınava girmeyenler “0” (sıfır) almış sayılırlar.
Kısa Sınavlar dönem içerisinde pek çok kez verilen ve süresi genellikle 30 dakikayı aşmayan sınavlardır. Bu
sınavlar öğretim elemanına ve öğrencilere önceden duyurulmaksızın ders saatleri içinde uygulanır. Kısa Sınavlar
yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir. Diğer bir ifadeyle sınav kağıtları dağıtılmaya başladıktan sonra derse
(geç) girip sınavı almak söz konusu değildir. Kısa sınavların kağıtları genellikle öğrencilerin kendilerinde kalır,
ancak gerekli görüldüğü hallerde toplanır. Öğrencilerin kendilerine verilen bu sınav kağıtlarını muhafaza etmesi
gerekir. Bu sınavların telafisi yoktur: Geçerli ve uygun biçimde belgelenmiş bir mazeret yüzünden bu sınavlardan
birine giremeyenlerin ortalamalarına bu sınav katılmaz. Böyle bir mazereti olmadan sınava girmeyenler “0” (sıfır)
almış sayılırlar.
Haberli Kısa Sınavlar dönem içerisinde verileceği önceden duyurulan ve süresi genellikle 30 dakikayı aşmayan
sınavlardır. Bu sınavlar öğretim elemanına ve öğrencilere program aracılığıyla duyurulur. Haberli Kısa Sınavlar
yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir. Diğer bir ifadeyle sınav kağıtları dağıtılmaya başladıktan sonra derse
(geç) girip sınavı almak söz konusu değildir. Haberli kısa sınavların kağıtları genellikle öğrencilerin kendilerinde
kalır, ancak gerekli görüldüğü hallerde toplanır. Öğrencilerin kendilerine verilen bu sınav kağıtlarını muhafaza
etmesi gerekir. Bu sınavların telafisi yoktur: Geçerli ve uygun biçimde belgelenmiş bir mazeret yüzünden bu
sınavlardan birine giremeyenlerin ortalamalarına bu sınav katılmaz. Böyle bir mazereti olmadan sınava girmeyenler
“0” (sıfır) almış sayılırlar.
Öğretim Elemanı Notu dönem boyunca en az üç kez verilen bir nottur. Yazılı ödevler, sınıf içi etkinlik ve
davranışlar gibi öğeler Öğretim Elemanı Notunu oluşturur.
Konuşma Değerlendirmesi (Speaking Assessment)
Konuşma Değerlendirmesi Notu ilgili öğretim elemanı tarafından bir dönemde iki kere verilir; sene içinde dört kere
konuşma değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler:
‐ sınıf içindeki etkinliklerden,
‐ bireysel kısa bir sunum üzerinden,
‐ sınıf içi grup sunumu üzerinden ve
‐ bir sınav üzerinden yapılır.
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Konuşma Değerlendirmesi ile ilgili önemli noktalar:
Konuşma sınavına/değerlendirmelerine girmeyenler geçerli bir sağlık raporu ya da Yönetim tarafından onaylanan bir
izni olduğu takdirde o sınavdan muaf sayılırlar.
 Konuşma Değerlendirmelerinin telafisi yoktur.
SINAVLARLA İLGİLİ GENEL KURALLAR
 Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez.
 Öğretim elemanları her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini
düzenlemeye, sınav sırasında yerlerini değiştirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı
vermeye ve uyarıyı yapmaya yetkilidir. Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilerin
sınavını geçersiz saymak ya da gerekli gördüğü kadar bir not azaltması yapmak, veya bu öğrencilere ilişkin
disiplin soruşturması başlatmak tümüyle öğretim elemanının yetkisindedir.
 Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs etmek veya
sınav sorularını çalmak çok ciddi bir disiplin suçudur.
 Öğretim elemanı sınav sırasında kopya çektiğini saptadığı öğrenciyi uyarmak zorunda değildir. Kopya
durumlarında, sınav notu olarak öğrenciye sıfır vermek veya gerekli gördüğü kadar bir not azaltması
yapmak, veya öğrenciye ilişkin disiplin soruşturması başlatmak tümüyle öğretim elemanının yetkisindedir.
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI çeşitli dil becerilerini en kapsamlı biçimde ölçmeyi amaçlayan uzun bir
sınavdır. Bir öğrencinin Haziran ayındaki sınava girebilmek için Hazırlık programında ders gördüğü düzeyle
bağlantılı olarak belli bir Yıl İçi Toplam Başarı Notu alması ve devamsızlıktan kalmamış olması gerekir. Girdiği
herhangi bir İYS’den en az 59.50 (İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri için 69.50, BUSD Programı öğrencileri
için 64.50) alan öğrenciler birinci sınıf derslerini almaya hak kazanır.
İngilizce Yeterlik Sınavlarının tarihleri akademik takvimlerde belirtilmiştir. TOEFL ya da IELTS dil sınavlarının
sonuçları da İYS sonuçları yerine geçerli sayılmaktadır. Eşdeğer sınavlar için denklik tablosu ile bu sınava ilişkin
diğer ayrıntılı bilgilere şu adreste yer verilmiştir:
http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler/#H
GEÇME / KALMA
İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak için öncelikle devam koşulunu yerine getirmek ve belli bir Yıl İçi
Toplam Başarı notu toplamak gerekir. Yıl İçi Toplam Başarı Notu (YİTBN) ağırlıkları için yukarıdaki tabloya
bakınız.
İngilizce Hazırlık Programı’nda okuyan öğrenciler için Yıl İçi Toplam Başarı Notu’na (YİTBN) göre ortaya çıkan
türlü olasılıklar ve haklar aşağıdaki gibidir:
REPEAT, PRE-INTERMEDIATE, LOWER-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE & UPPERINTERMEDIATE GRUPLARI:
YIL İÇİ
TOPLAM
BAŞARI NOTU

HAZİRAN
İYS
Geçenler

64,50 – 100

YAZ OKULU +
AĞUSTOS
İYS

EYLÜL
İYS

BİR SONRAKİ YIL
İHP’NA DEVAM
HAKKI

KATILAMAZ &
GİREMEZ

GİREMEZ

YOK

Geçenler

GİREMEZ

KALANLARA VAR

Kalanlar

GİRER

Geçenler

GİREMEZ

Kalanlar

GİRER

GİRER
Kalanlar

KATILABİLİR & GİRER

49,50 - 64,49

GİREMEZ

KATILABİLİR & GİRER

*0 – 49,49

GİREMEZ

KATILAMAZ &
GİREMEZ

GİRER

(Repeat öğrenciyse
yok)
KALANLARA VAR
(Repeat öğrenciyse
yok)
KALANLARA VAR
(Repeat öğrenciyse
yok)

2017-18 yılından başlayarak Hazırlık okuyan öğrencilerin burs süresi iki yıl olmuştur. Ancak, birinci yılın
sonunda Hazırlık’ı geçemeyen öğrencilerin bursunun ikinci yıl devam etmesi için Yıl içi not toplamının en az
%49.50 olması gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık programında ilk yılını okuyan öğrenciler girdikleri İngilizce Yeterlik Sınavlarında başarılı olamazlarsa bir
yıl daha okuma hakkını kullanıp ya Hazırlık programını tekrar etmek veya ETP sınıfında ders görmek için kayıt yaptırabilir
veya ”dismissed” olmayı seçebilir. ”Dismissed” olmayı seçen öğrencinin hangi sınav haklarının olduğu aşağıdaki adresten
öğrenilebilir:

https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/23eylul-sinavi-sonrasi-hazirlik-haklari
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DEVAMSIZLIKTAN KALMADIKLARI VE YILLIK İZİN KULLANMADIKLARI SÜRECE TÜM
ÖĞRENCİLERİN EKİM İYS HAKLARI VARDIR.
YAZ OKULU (SUMMER SCHOOL)
Yaz Okulu, Haziran ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan sonra, akademik takvimde belirtilen tarihte başlar.
Yaz Okulu’na kimlerin devam edebileceği yukarıdaki tablolarda belirtilmiştir. Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak zorunlu
değildir. Ancak, Yaz Okulu sonunda verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı’nı alabilmeleri için, öğrencilerin Yaz
Okulu’na kayıt yaptırmış olmaları ve Yaz Okulu’nda derslere en az %90 oranında devam etmiş olmaları gerekir.
İkinci yıl Hazırlık’ta okuyan öğrenciler ikinci yılın sonunda Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’nda da
gereken notu alamazlarsa ve son olarak Ekim İYS’ye de girdikten sonra başarılı olamazlarsa üniversiteyle ilişikleri
kesilir ve “dismissed” statüsüne geçerler. Bu öğrenciler “dismissed” statüsüne geçtikten sonra üç yıl daha sadece
Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir veya IELTS/TOEFL belgesi getirebilirler. Bu üç yılın sonunda
tüm sınav haklarını kaybederler.
Gerek birinci gerek ikinci yılda devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar devamsızlık sınırını aştıkları dönem
sonunda öğrencilik sıfatını ve İngilizce Hazırlık Programı’na devam etme hakkını kaybeder. Bu öğrenciler
Haziran ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler, Yaz Okulu’na devam edemezler ve Yaz Okulu sonunda
verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, eğitimlerinin ilk veya ikinci
yılında devamsızlıktan kalmalarına bağlı olarak Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na bir veya iki defa
girebilirler veya IELTS/TOEFL/PTE belgesi getirebilirler.

Mevcut veya kalan sınav hakları, eğitim hakları ve burs ve ücret ile ilgili konularla ilgili bilgi almak
için öğrencilerin Öğrenci İşleri’ne başvurmaları gerekmektedir.
BİREYSEL ÇALIŞMA MERKEZİ (SAC): Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarında çeşitli İngilizce ders
malzemesini (kitap, sözlük, ansiklopedi, türlü görsel-işitsel malzeme, geçmiş yılların sınav örnekleri, vb.) bulup
kendi kendilerine çalışabilecekleri bu merkez Yabancı Diller Okulu Binası’nda bulunmaktadır.
DEVAMSIZLIK: YDO yönetiminin veya öğretim elemanlarının devamsızlık sınırına yaklaşmış öğrencileri
uyarmak zorunluluğu yoktur. Öğrencilerin ne kadar devamsızlık yaptıklarını takip etmek kendi sorumluluklarıdır.
ÖĞRENCİ SAYFASI: Öğrencilerin internet üzerinde kendilerine ilişkin devamsızlık, sınav notu gibi bilgilere,
duyurulara, kurallara ve ilgili başka sitelere ulaşmalarını, dünyadaki güncel gelişmeleri İngilizce izleyebilmelerini
sağlayacak yararlı ve sık sık ziyaret edilmesi önerilen sitenin adresi:

http://sfl.ncc.metu.edu.tr/tr/
UYULMASI BEKLENEN KURALLAR VE DAVRANIŞLAR








Her ders saati 20 kala başladığından öğrencilerin en geç 20 kala sınıfta olması gerekmektedir. Öğretim elemanı
sınıfa girip kapıyı kapattıktan sonra öğrenciler sınıfa giremez. Bazen öğretim elemanı sınıfa birkaç dakika geç
gelse bile öğrencilerin sınıfta beklemesi gerekir, koridorda değil.
Öğrenciler öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle ilişkilerini belli bir saygı çerçevesinde yürütmekle
yükümlüdürler.
Bina, sınıf ve çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli ve üniversite malına hiçbir şekilde zarar
verilmemelidir. Öğrenciler zarar verdikleri takdirde bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
Bina içerisinde sigara içmek, öğrencilerden ne amaçla olursa olsun para toplamak, yiyecek, içecek, kıyafet veya
kitap satmak, izin almadan broşür, duyuru, el ilanı dağıtmak veya poster asmak, kampusa girebilmesi için
başkasına öğrenci kimliğini vermek kesinlikle yasaktır. Bu kurallardan herhangi birinin ihlali durumunda disiplin
cezası verilebilir.
Sınıf düzenini bozan veya diğer öğrencilerin öğrenim görme hakkını engelleyici davranışlarda bulunmak çok
ciddi bir suçtur ve öğretim elemanı veya öğrenciler tarafından şikâyetçi olunması durumunda disiplin kuruluna
sevk edilmeyi gerektirir.
Öğretim elemanı izin verdiği takdirde ders sırasında sözlüğe bakmak veya eğitimle ilgili bir başka uygulamayı
kullanmak için cep telefonu kullanılabilir. Bunun haricinde e-posta okumak, mesajlaşmak, internette dolaşmak
amacıyla cep telefonu kullanmak yasaktır.
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Achievement Sınav Kriterleri
Standart Uygulama:
Güz Dönemi Grubu
BEGINNER
ELEMENTARY
PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

Güz Dönemi Grubu
BEGINNER
ELEMENTARY
PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

*MT, PQ ve APQ
Ortalamalarının Toplamı

Bahar Dönemi Grubu

→
→
→
→
→

64.50 ve üstü
64.50 ve üstü
64.50 ve üstü
64.50 ve üstü
64.50 ve üstü

PRE-INTERMEDIATE
LOW-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE
ADVANCED

*MT, PQ ve APQ
Ortalamalarının Toplamı

Bahar Dönemi Grubu

→
→
→
→
→

64.49 ve altı
59.49 ve altı
59.49 ve altı
59.49 ve altı
59.49 ve altı

PRE-INTERMEDIATE
PRE-INTERMEDIATE
LOW-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

,

Yüksek ortalamalı
öğrenciler:
Güz Dönemi Grubu
BEGINNER
ELEMENTARY
PRE-INTERMEDIATE

*MT, PQ ve APQ
Ortalamalarının Toplamı

79.50 ve üstü

Bahar Dönemi Grubu
Başarılı
Başarısız
LOW-INTERMEDIATE
PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
LOW-INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

ADVANCED (KKK’da yok)

UPPER-INTERMEDIATE

→

UPPERADVANCED
INTERMEDIATE
(KKK’da yok)

ACHIEVEMENT SINAVINA
GİREBİLİR

Düşük ortalamalı
öğrenciler:
Güz Dönemi Grubu
BEGINNER

*MT, PQ ve APQ
Ortalamalarının Toplamı

64.49 ve altı

ELEMENTARY

59.50 – 64.49 arası

PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE

59.50 – 64.49 arası
59.50 – 64.49 arası

Bahar Dönemi Grubu

→
Başarılı

PRE-INTERMEDIATE
Başarısız

LOW-INTERMEDIATE

PRE-INTERMEDIATE

INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE

LOW-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE

ACHIEVEMENT SINAVINA
GİREBİLİR



MT, PQ ve AQ Ortalamalarının Toplamının hesaplanması:
(3 MT Ort. X 0.625) + (Pop-quizlerin ort. X 0.25) + (Announced-quizlerin ort. X 0.125)= Toplam
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