MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Diller Yüksekokulu
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!
İngilizce Öğretmenliği Bölümüne yeni kayıt yaptıran ve aşağıdaki koşulları yerine getiremeyen
öğrenciler ile Yüksekokulumuzca yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavınına girmeyenler veya sınava
girip geçemeyenler, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık
eğitimi alacaklardır.
1. Müracaat tarihi itibari ile son üç yılda, ilgili yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar.
2. Son beş yıl içerisinde, ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme kurulu tarafından
uluslararası sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde (CEFR) gösterilen
yabancı dil sınavlarının birinden, tamamen (% 100) yabancı dille öğretim yapan bölümlere kayıtlı
öğrenciler için B2( 100 üzerinden 75.00-94.99 puan), kısmen (en az % 30 oranında) yabancı dille
öğretim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için B1 (100 üzerinden 60,00 - 74,99 puan) seviyesine
eşdeğer puan alanlar.
3. Son iki yıl içinde, Mersin Üniversitesinde zorunlu hazırlık sınıfı öğretimi almış ve başarılı olmuş
öğrenciler.
4. Muafiyet başvuruları, yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden en geç on iş günü önce (17 Eylül
2021 tarihine kadar) Yabancı Diller Yüksekokuluna yazılı olarak yapılır. Öğrencilerin muafiyet
talepleri yabancı dil yeterlik sınavı tarihinden en geç beş iş günü öncesinde Yüksekokulumuz
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
5. Herhangi bir üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı okuyup başarılı olmuş ve daha sonra ÖSYM
tarafından Üniversitemiz programlarından birine yerleştirilen öğrenciler, yabancı dil zorunlu hazırlık
sınıfından muaf olmak için, Yüksekokulumuzca yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girmek ve
başarmak zorundadırlar.
 Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girebilmek için,
en geç 23 Eylül 2021 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine
“Sınav Giriş Kaydı” yapacaklardır.
 Yeterlik Sınavı 2 oturumda yapılacaktır. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da yazılı
sınav yapılacaktır. Bu sınavdan 55 ve üstü puan alanlar 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat
10:00’da yapılacak olan sözlü sınava gireceklerdir. Yeterlik sınavından 70 ve üstü puan alanlar,
yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar ve bölümlerindeki öğrenimlerine başlarlar. 70 puan
barajı altında kalanlar ise, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli yabancı dil hazırlık
eğitimi alırlar.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI
*Muafiyet Sınavı 2 oturumda gerçekleşecektir:
I. Oturum: 27 Eylül 2021 Saat 10.00 -13.00
 Dilbilgis i- Sözcük Dağarcığı - Okuduğunu Anlama - Yazılı Anlatım - Dinlediğini
Anlama (Grammar – Vocabulary - Reading – Writing - Listening)

II. Oturum: 29 Eylül 2021 Saat 09.00 – 16.00
 Sözlü Anlatım (Speaking)

*** 27 Eylül tarihinde yapılacak olan sınava bütün öğrenciler (tekrar
öğrencileri dahil) sınıf kapılarına asılmış listelere göre gireceklerdir.
*İlk

oturumun

sonuçları

28

Eylül

2021

saat

16:00’dan

sonra

Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Bu sonuçlara göre sözlü
sınava girmeye hak kazanan öğrenciler 29 Eylül 2021’de saat 10:00’dan
itibaren listedeki sıraya göre sözlü sınava alınacaklardır.
*Yeterlik

sınavı

sonuçları

29

Eylül

2021

saat

16:00’dan

sonra

Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Başarılı olan öğrenciler
bölümlerine giderek ders kaydı yaptırabilirler. Sınava girmeyen ve/veya
girip yeterli puanı alamayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir
yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

Sınav Yeri:
MEÜ Çiftlikköy Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu

