ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Eğitim Süresi ve Devam Zorunluluğu
Hazırlık Okulu'nda eğitim süresi bir yıldır.Öğrenciler, derslerin en az % 95' ine devam etmekle
yükümlüdürler. Zorunlu haller dışında (hastalık,vb.) derslere devam etmek mecburidir.
Derslere katılım yapılamayacağı ya da mazeret durumlarında mutlaka ilgili öğretim görevlisi
bilgilendirilmelidir.Geçerli ve Rektörlük tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın
devamsızlığı toplam ders saatinin % 5'ini aşan öğrenciler başarısız sayılır.
Haftalık Ders Programı ve Ders Saatler
Hazırlık Programında haftada 24 saat ders yapılır.
Derslerin içeriği şöyledir:
15 saat => Main course + Reading
5 saat => Writing
4 saat => Listening&Speaking
Derslere vaktinde katılım sağlamak son derece önemlidir. Derse geç kalan öğrenciyi derse
almak ilgili öğretim görevlisinin insiyatifindedir.

Not Sistemi
Ders yılı boyunca öğrenciler belli aralıklarla sınav olurlar. Sınavlar Testing Office tarafından
belirlenen gün ve saatlerde yapılır. Sınav gün ve saatleri öğretmenler tarafından öğrencilere
bildirilir.Sene sonu not ortalaması şu şekilde hesaplanır:
Dönem içerisinde yapılan sınavlar % 30
Sene sonu yapılan proficiency sınavı % 30
Presentation / Attendancy / Writing Portfolio %20
Online homework and projects % 20
Sınavlarının yapıldığı gün katılım sağlamayan öğrencinin eğer o gün için İdare'ce kabul edilmiş
bir raporu varsa, giremediği sınavı ortalamaya dâhil edilmez. Kabul edilmeyen bir mazeretten
dolayı sınava girmeyen bir öğrencinin ise sınav notu "sıfır" olur. Sınav günlerinde Üniversite
Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış sportif ve kültürel etkinlikler sınavlar için mazeret olarak
kabul edilir.
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Devamsızlığın Hesaplanması
Hazırlık öğrencileri toplam ders saatinin en az % 95'ine devam etmek zorundadırlar..
Öğrencilerin devam durumu ders yılı boyunca belirli aralıklarla sınıf öğretmenleri tarafından
duyurulur. Bunun dışında öğrencilerin kendi devamsızlık durumlarını takip etmeleri
gerekmektedir. % 5 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılır.

Mazeret
Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda "yok" gösterilir. Okutmanların
öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti dolayısıyla öğrencinin devam edemediği günler
devamsızlığından düşülür. 10 gün ve üzeri raporlu olan öğrenciler (hastalık, kaza, ameliyat vb.
gibi durumlarda) raporlarını ekledikleri bir dilekçe ile öğrencisi oldukları
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’na sunarlar. Rapor uygun bulunduğu takdirde
öğrencinin devamsızlık hakkı raporun öngördüğü süre kadar uzatılabilir. Sınav günlerinde

Üniversite Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış sportif ve kültürel etkinlikler sınavlar için mazeret
olarak kabul edilir.

Kitap-Materyal-Kırtasiye
Öğrenciler ders içinde kullanılacak tüm kaynakları yanlarında bulundurmalıdır. Kalemsilgi…vb. kırtasiye malzemeleri de öğrencilerin yanında hazır bulunmalıdır. Fotokopi kitap
kullanılmayacaktır. Her öğrencinin orijinal kitap bulundurması gerekmektedir.Dönem
içerisinde yapılacak olan ders ve ödevlerde kitabın online sitesinden çalışmalar yapılacak ve
not verilecektir.BU NOT ORTALAMANIN %20 SİNİ OLUŞTURACAKTIR.Orjinal kitabı
bulunmayan öğrenciler bu nottan faydalanamazlar.
Sınıf içi aktivite
Tüm öğrenciler ders içindeki aktivitelere katılmak ve öğretim görevlisinin yönlendirmelerine
uymakla yükümlüdür. Öğrenciler kendilerine verilen ödevleri belirtilen tarihte yapmakla
yükümlüdür. Derse katılım ve ödevlerin sene sonu notlarını etkileyeceğini aklınızdan
çıkarmayınız.
Sınıf içi davranış
Öğrenciler ders sırasında veya ders aralarında öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle
ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun hareket etmek ve huzuru bozacak her türlü
hareketten kaçınmak zorundadırlar.Ders sırasında bir şey yemek ve sakız çiğnemek vs.
kesinlikle yasaktır. Ders ciddiyetini bozacak her türlü hareketten uzak durmak öğrencinin
sorumluluğundadır. Ders süresi boyunca cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır.Acil durum
söz konusuysa görevli okutmana ders öncesinde bildirildiği takdirde ders esnasında izin alarak
görüşme yapılabilir.
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Üniversite Ruhu
Üniversitelerin herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği yerler olduğunu unutmadan,
herkesin düşüncesine saygı duymalı, kişilik hakları, eğitim/öğretim hakkı gibi konularda
duyarlı olmalıyız. Üniversite düzeyinde okuyan öğrenciler olarak sizden beklentinin araştıran,
üreten, yenilikler yapmaya çalışan bireyler olduğunu unutmamanız gerekir.
Sınavlar
Öğrenciler okulun ve öğretim görevlisinin uygun gördüğü ya da zorunlu kıldığı tüm sınavlara
katılmakla yükümlüdür. Sınavda görevli okutman sınav esnasında tek yetkilidir ve gerekli
gördüğü değişikliği yapabilir. Kopya çekme ya da teşebbüs etmek yasaktır, bu durumda olanlar
başarısız kabul edileceklerdir.Sınav esnasında cep telefonları , ilgili kitap,döküman ve defterler
öğrencinin yakınında bulunmayacaktır.
Kimlik
Öğrenciler her zaman okul kimliklerini yanlarında bulundurmakla yükümlüdür. Sınavlarda ya
da diğer zamanlarda kimlik gösterilmesi istenebilir, bu tür durumlarda kimliklerin gösterilmesi
zorunludur.
Diğer alanların kullanımı
Öğrenciler kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, uygulama atölyesi vb. gibi kendi
dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında, kantin ve okul bahçesinde bulundukları yerin özel
kurallarına uyarlar. Öğrenciler öğretim elemanlarına ve personele ait bürolara ve boş odalara
izinsiz giremezler.
Sistemin Takibi
Öğrenciler internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları izlemekle yükümlüdür.
İletişim
Öğrenciler her hangi bir sorun ya da taleplerini öğretim görevlilerine ya da koordinatörlüğe
bildirebilirler.
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