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Önsöz
Sevgili Öğrencilerimiz,
Elinizdeki Öğrenci El Kitabı sizleri Düzce Üniversitesi‟nde yabancı dil derslerinin nasıl
yürütüldüğü ile ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢtır. Yabancı dil derslerinizin amacına
uygun olarak sizlerin kiĢisel geliĢiminize katkı yapacak Ģekilde gerçekleĢmesini diler, eğitim
hayatınızda baĢarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ġEN
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
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1. Ben neredeyim?
Misyonu, öğrencilerine bölümlerinde Ġngilizce ve Almanca yürütülen eğitime aktif olarak
katılıp takip edebilmeleri için gerekli bilgi, yetenek ve stratejileri kazandırmayı amaç
edinen Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu‟ndasınız (YDY). YDY
olarak, geliĢen teknoloji ve yöntemleri yakından takip eden eğitim yaklaĢımımız ve
personelimizle,

eğitiminiz

süresince

akademik

çalıĢmalarınızı

sürdürebileceğiniz

ve

uluslararası yayınları takip edebileceğiniz derecede bir yabancı dil öğrenebilmenizi
hedefliyoruz. Ayrıca, öğrendiğiniz dil becerilerini gerçek hayatta kullanabilmenize yardımcı
olmak ve farklı kültürler konusunda farkındalığınızı artırarak vizyonunuzu geliĢtirmek
hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır.
2. Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu nasıl bir kurum?
Yüksekokulumuz, 22 Ağustos 2010 tarih ve 27680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2010/776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢtur. 05 Eylül 2012 tarihinde
Üniversitemiz Konuralp YerleĢkesi içerisindeki yeni hizmet binamızda 631 öğrencimiz ile
2012-2013 eğitim-öğretim yılına baĢlamıĢtır.
Düzce

Üniversitesi

Hakime

Erciyas

Yabancı

Diller

Yüksekokulu,

Üniversitemiz

bünyesinde yabancı dil programlarını ve farklı amaçlar için gerçekleĢtirilen yabancı dil
yeterlik sınavlarını yürütmektedir.
Üniversitemizde yabancı dil eğitimi, öncelikli olarak üniversitemize uluslararası bir
nitelik kazandırmanın ve öğrencilerimizin potansiyellerini gerçekleĢtirebilmelerinin önemli
bir aracıdır. Yabancı dil becerisi kazanmanın sonucunda, hatta bizzat yabancı dil öğrenme
süreci boyunca farklı kültür, edebiyat ve düĢünme biçimleri ile tanıĢmak öğrencilerimiz için
çok değerli kiĢisel geliĢim fırsatlarıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda, Yabancı Diller Yüksekokulumuz Hazırlık ve Zorunlu Yabancı Dil
derslerinde Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Ġngilizce eğitimini yürütmektedir.
a. Temel Yabancı Diller Bölümü
Sizler hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olduğu fakültelere ve bölümlere yerleĢtiniz ve
bir yıl hazırlık eğitimi almak istiyorsunuz veya zorunlu hazırlık eğitiminin bulunduğu
fakülteye (Ġngiliz Dili Eğitimi Bölümü) yerleĢtiniz.

Bu eğitimi size Ġngilizce hazırlık

programı ile Temel Yabancı Diller Bölümü sağlayacak (Akademik Takvim için bkz Ek 1). Bu
programlarda eğitimini aldığınız yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuĢma
becerilerini hem sosyal hem de akademik ortamlarda etkili bir biçimde kullanabilmenizi
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hedefliyoruz. Bu süreçte Temel Yabancı Diller Bölümünde görev yapan 36 öğretim
elemanımız size en büyük desteği verecektir.

Ayrıca ders içi öğrenme ve öğretme

etkinliklerine ek olarak bilgisayar laboratuvarları, kütüphane vb. bireysel çalıĢma
merkezlerinden ve sizler için düzenlenen kulüp ve her bir öğretim elemanımız tarafından
düzenlenen ders dıĢı faaliyetlerinden de faydalanarak yabancı dil öğrenim sürecinizi
zenginleĢtirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
b. Modern Diller Bölümü
Dil öğrenmek uzun soluklu bir süreç olduğundan, bunu bir yıl ile sınırlamamak amacıyla
bölümlerinize gittiğinizde yabancı dil becerilerinizi kaybetmeden geliĢtirmenize yardımcı
olacak dil derslerini Modern Diller Bölümü organize eder. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları
bölümlerde eğitimlerini sürdürürken Hazırlık okumuĢ olma durumlarına göre farklı
seviyelerde verilen Modern Diller Bölümünün verdiği Ġngilizce dersleri ile yabancı dil
bilgilerini geliĢtirebilirler.
3. Yabancı Diller Yüksekokulu nasıl bir organizasyona sahip?
Müdür ve Müdür Yardımcılarından oluĢan idari yapılanmamızın organizasyon Ģemasını
ve her birimin görev ve sorumluluklarını aĢağıda bulabilirsiniz.

MÜDÜR
MÜDÜR
YARDIMCISI
(Akademik)

MÜDÜR
YARDIMCISI
(İdari)

YÜKSEKOKUL
SEKRETERİ

Materyal
Geliştirme Birimi

Sınavlar

Ölçme ve
Değerlendirme
Birimi

Ders
programları

Ayniyat

Program
Geliştirme Birimi

Sınav
gözetmenlikleri

Satın Alma

Bilgi İletişim
Teknlojileri
Birimi

Öğretim elemanı
izinleri

Teknik Servis

Mesleki Gelişim
Birimi

Tahakkuk

BÖLÜMLER

Temel Yabancı
Diller Bölümü

İngilizce Hazırlık
Programları

Modern Diller
Bölümü

Akademik
İngilizce

Tüm zorunlu
İngilizce dersleri

Öğrenci İşleri

Not İşleri
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4. Okula Kayıt Yaptırdım. Şimdi Ne Yapmalıyım?
Kayıt sırasında eğer isteğe bağlı hazırlık eğitimi görmek istediğinize dair dilekçenizi
verdiyseniz Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilen tarihlerde
yapılacak olan Muafiyet Sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavla ilgili detaylı bilgileri
aĢağıda bulabilirsiniz.

Muafiyet Sınavı
a. Bu sınavın amacı nedir?
 Öğrencilerin Ġngilizce dil becerilerine yeterli düzeyde sahip olup olmadıklarını
belirlemeyi amaçlar. Sınavda 65 ve üzeri puan alanlar hazırlık eğitiminden muaf
tutulurlar ve kayıtlı oldukları bölümde derslere baĢlarlar. 64 ve daha düĢük puan
alanlar hazırlık sınıfında eğitimlerine baĢlarlar.
 Öğrencilere Hazırlık eğitimi tamamladıklarında ulaĢacakları seviye ile ilgili bilgi verir.
b. Sınavda ne tür sorular yer alır?
Bu sınav 2 aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada çoktan seçmeli sınav: %75, Yazılı
anlatım (Writing): %25 Ģeklindedir.
Bu sınavdan 65 ve daha üstü alan öğrenciler ikinci aĢama olan Speaking (KonuĢma)
sınavına girmeye hak kazanır. Speaking sınavı tek baĢına değerlendirilir. Speaking
sınavına girmeye hak kazanarak speaking sınavından 65 ve üstü alan öğrenciler
baĢarılı sayılır, Speaking sınavından 64 ve altında bir puan alan öğrenciler yazılı
sınavda 65‟i geçseler de baĢarısız sayılırlar.
 1. Oturum: Çoktan Seçmeli Sınav + Writing
o

Dinlediğini anlama

Kısa ve orta uzunlukta dinleme parçalarından oluĢmaktadır. Bu parçalar karĢılıklı
konuĢma ya da monolog Ģeklinde olabilir. Tüm parçalar iki kez dinlenir. Öğrencinin ilk
dinlemede soruları cevaplaması, ikinci dinlemede ise verdiği cevapları kontrol etmesi
önerilir.
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Dinlenen parçalarla ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya yönelik sorular sorulur. Bu
bölümde 2 adet parça dinletilir. Her parça için 5‟er adet çoktan seçmeli soru
bulunur. Toplam 10 soru vardır.
o

0kudugunu anlama

200-500 kelime arası okuma metinleri (makaleler, dergi ve gazete yazıları, ilanlar,
grafikler vb. metinler) yer alır. Bu metinlerle ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya,
çıkarım yapmaya, kelime anlamı tahmin etmeye, parça içi referansları bulmaya vb.
yönelik sorular içerebilir. Bu bölümde 3 adet okuma parçası sorulur. Her parça
ortalama 6‟Ģar adet çoktan seçmeli sorudan oluĢur, her metin için 2 adet detay
anlama, 1 adet çıkarım yapma, 1 adet genel bilgi anlama, 1 adet kelime anlamı tahmin
etme ve 1 adet referans bulma sorusu sorulur.
o

Kelime Bilgisi

Kelime anlamı bulmaya, kelime yapısı bilgisini ölçmeye, kelimenin eĢ/zıt anlamlarını
bulmaya, kelime öbekleri bilgisini ölçmeye yönelik sorular içerebilir. Bu bölümde 5
adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. 1 adet isim, 1 adet fiil, 1 adet sıfat, 1 adet
zarf ve 1 adet phrasal verb sorulmaktadır.
o

Dilbilgisi

Cümle bazında ve parça içinde bulunan boĢlukları tamamlamaya yönelik sorular ile
cümle bazında altı çizilmiĢ olan kısımlardan yanlıĢ olanı bulmaya yönelik sorular
içerebilir. Bu bölümde 8 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

Yazılı anlatım
Öğrencilere iki konu alternatifi verilir ve öğrenciden bir tanesini seçip onunla ilgili bir
kompozisyon (3-5 paragraf) yazması beklenir. Yazılı sınav kağıtları iki kiĢilik jüri
tarafından içerik, organizasyon, kelime bilgisi, dilbilgisi vb. kriterler baz alınarak
değerlendirilir.

 2. Oturum: Sözlü anlatım
Öğrencilerin hangi saatte ve hangi jüride sözlü anlatım sınavına gireceği YDY duyurular
internet sayfasında ilan edilir ve sınav günü pano ve kapılara asılır. Öğrenciler kendileri için
ayrılmıĢ olan zaman diliminde ikili gruplar halinde sınava alınır. Öğrencilerin kendileri için
ilan edilen sınav saatinden önce sınav binasında olmaları sınava geç kalmamaları açısından
önemlidir. Öğrenci önce konuların bulunduğu kâğıt parçalarından rastgele 2 adet çeker. Bu
konulardan bir tanesini seçer ve kendisine düĢünmesi için 3 dakika verilir. 3 dakikanın
7

sonunda öğrenciye önce kendisiyle ilgili genel sorular sorulur. Daha sonra seçtiği konu ile
ilgili 2 dakika konuĢması beklenir. Öğrencinin performansı iki kiĢilik bir jüri tarafından
içerik, dil kullanımı, akıcılık, kelime kullanımı, telaffuz açısından değerlendirilir.
Öğrencinin Muafiyet Sınavındaki iki oturumdan aldığı puanlar, sınavdaki ağırlıklarına göre
hesaplanır ve sonuçlar Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında bulunan „‟Duyurular‟‟
bölümünde ilan edilir.
Muafiyet Sınavı hangi sıklıkta yapılır ve kimler içindir?
Her eğitim-öğretim yılının güz / bahar dönemi başında yapılan Yeterlik Sınavı’na;
Güz / bahar dönemi baĢında uygulanan Muafiyet Sınavına Hazırlık eğitimi görüp „BaĢarısız‟
olan ve Hazırlık eğitimi alacak / alıyor olan tüm öğrenciler girebilir.
5. Bölümümde hazırlık zorunlu olmadığı halde hazırlıkta eğitim alabilir miyim?
Kazandığınız program zorunlu tutmadığı halde yabancı dil öğrenmek isterseniz kapımız
her zaman size açık. Üniversiteye ilk kayıt sırasında hazırlık eğitimi almak istediğini
belirten her öğrenci Güz Dönemi baĢında yapılan Sınıf YerleĢtirme Sınavına alınır ve sınav
sonuçlarına göre ilgili sınıfa yerleĢtirilir. Sonradan karar değiĢtirseniz dahi dönem arası
hariç bölümlerinize geçemezsiniz. Birinci yarıyıl sonunda veya ikinci yarıyıl sonunda
(baĢarısız olursanız dahi) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirerek ve öğrencisi
olduğunuz Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğunuz
programa devam edebilirsiniz.
6. Bölümümde zorunlu hazırlık eğitimi var. Ne yapmalıyım?
Eğer 28-29 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan muafiyet sınavından geçemediyseniz, siz de
isteğe bağlı okuyan öğrencilerimiz gibi Güz Dönemi baĢında yapılan Sınıf YerleĢtirme
Sınavına alınırsınız ve yeni sınıflarınızda eğitiminize baĢlarsınız. Sınıf YerleĢtirme Sınavı ile
ilgili bilgiler aĢağıdadır. Dönem arasında yapılan muafiyet sınavından baĢarılı geçerseniz
kayıtlı olduğunuz programa devam edebilirsiniz. Eğer yılsonu baĢarı notunuz 65 in altında ise
2016-2017 akademik yılında da bölümünüze baĢlamayıp hazırlık eğitimine tekrar katılmak
zorundasınız.
Sınıf Yerleştirme Sınavı (Placement Test)
a. Kimler bu sınava girmek zorundadır?
 Üniversiteye ilk kez kayıt olan ve hazırlık eğitimini zorunlu ya da isteğe bağlı olarak
alacak tüm öğrenciler
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b. Nasıl bir sınavdır?
Sınav iki aĢamalıdır. Birinci aĢama sınav süresi 60 dakikadır. 40 adet çoktan seçmeli
soru sorulur, sizlerden ayrıca bir paragraf yazmanız istenir. 2 konu verilerek 1
tanesini seçmeniz istenir. Eğer test ve yazma bölümünde belli bir puanı aĢmıĢ
olursanız, speaking sınavına girmeye hak kazanırsınız. Bu iki aĢamalı sınavdan
aldığınız puana göre sınıflarınız belirlenir.

7. Sınava girmeden hazırlık eğitiminden muaf olabilir miyim?
AĢağıdaki listede yer alan öğrencilerin hazırlık eğitimi almalarına gerek yoktur:
 Öğretim dilinin (Ġngilizce, Almanca, Fransızca) anadil olarak konuĢulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaĢlarının devam ettiği eğitim kurumlarında 3 yıl eğitim gören
ve bunu belgeleyen öğrenciler,
 Hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitimöğretimini baĢarı ile tamamlamıĢ olan öğrenciler,
 KPDS-ÜDS-YDS veya ÖSYM tarafından eĢdeğerliği kabul edilen sınavlardan
Senato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler. http://osym.gov.tr/belge/120631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-14022014.html)

8.Dönem Boyunca Neleri Bilmem Gerekiyor?
Muafiyet Sınavının ardından sınıflarınız belirlendikten sonra hazırlık eğitiminize
baĢlayacaksınız.
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) içerisinde bulunan öğrenme çıktılarından yola çıkarak
kazanmanız beklenen hedef davranıĢların belirlendiği bir sistem temel alınarak hazırlanmıĢ
eğitim programını izleyeceksiniz. Sizler için son derece titizlikle hazırlanmıĢ eğitim
programımız haftalık olarak hangi becerileri kazanmıĢ olacağınızı, neleri öğrenmiĢ
olacağınızı adım adım göstermektedir. Böylelikle siz de kendi eğitiminizi takip edebilir,
zorlandığınız yerde açığınızı kapatabilirsiniz. Bunun için sınıf içinde takip edeceğiniz ders
kitaplarınız, öğretim elemanları ile birlikte bilgisayar laboratuvarlarında yapacağınız
dersleriniz ve tamamen bireysel ihtiyaçlarınız ve seviyeniz doğrultusunda size özel
hazırlanmıĢ kitabınıza ait bir online platformunuz olacak. Bu platformları en verimli Ģekilde
değerlendireceğinizden hiçbir Ģüphemiz yok.
Hazırlık eğitiminize dair detaylı bilgiler okulun ilk haftası boyunca devam edecek olan
oryantasyon eğitimi esnasında verilecektir.
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Dersler
Derslerimiz sizin dört dil becerisini (Okuma, Dinleme, Yazma, KonuĢma) en etkili Ģekilde
kazanmanıza odaklanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda dersler bu becerilerin bütüncül
(integrated) bir Ģekilde iĢlenmesine imkân veren bir doğrultuda planlanmıĢtır. Dersler
süresince dört dil becerisinin yanı sıra dilbilgisi ve kelime kullanımı gibi dilin diğer
bileĢenlerini de öğrenmenize yardımcı olur. Esas amacımız tüm bu derslerde öğrendiklerinizi
davranıĢa dönüĢtürerek gerçek hayatta kullanabilmenize yardımcı olmaktır.

Öğretim elemanlarımızdan ofis saatlerinde her türlü destek ve yardımı alabilirsiniz. Ofis
saatleri için www.ydy.duzce.edu.tr sitesine bakabilirsiniz.
Derslerimiz, tüm öğrenciler için haftada 24 saat yüz yüze öğretim olarak planlanmıĢtır.
Bu 24 saatin 2 saati Seçmeli Ders olarak planlanmıĢtır. Seçmeli Derslerle ilgili bilgileri
aĢağıda bulabilirsiniz. Bu derslere ek olarak Ġngilizce eğitiminizi daha eğlenceli bir hale
getirmek için her bir öğretim elemanımız tarafından sizler için hazırlanmıĢ ders dıĢı
etkinliklerden de yararlanmanız beklenmektedir. Bu ders dıĢı etkinlikler (extra-curricular
activities) ile ilgili bilgileri aĢağıda bulabilirsiniz.

Seçmeli Dersler
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde sizlere sunmayı planladığımız seçmeli derslerimiz:
1. HISTORY OF SCIENCE (Bilim Tarihi)
2. MOVIE ANALYSIS (Film Analizi)
3. MYSTERIES OF UNIVERSE (Evrenin Sırları)
4. PHOTOGRAPHY (Fotoğrafçılık)
5. SHORT STORIES (Kısa Öykü)
6. TECHNOLOGY for PROFESSIONAL STUDENTS (Profesyonel Öğrenciler
için Teknoloji)
7. TEXT TO ACT (Metinden Sahneye)
8. THEATRE (Tiyatro)
9. TRANSLATION (Çeviri)
Yukarıdaki seçmeli derslerden bir tanesine oryantasyon haftasında yapılacak olan duyuruda
belirtilen Ģekilde ve tarihlerde online kayıt olmak zorundasınız. Bu derslerin amacı yabancı
dili yalnızca bir ders olarak değil de hobilerinize ve ilginize hitap eden çalıĢmalarla da
eğlenceli bir aktivite olarak görmenizi sağlamaktır. Ders seçimi yapmadan önce derslerde
sizlerden beklenilenleri ve sizin kendi ilginizi de dikkate alarak güzel bir araĢtırma yapınız.
10

Dersler haftada 2 saat olarak yapılacaktır. Bu derslerin tüm bilgi formlarına ve ünite
planlarına www.ydy.duzce.edu.tr adresinden ulaĢabilirsiniz.
Ders Dışı Etkinlikler (Extra-Curricular Activities)
Sizlere bu faaliyetleri hazırlamamızın amacı;
a) Yabancı dile ilginizi arttırmak,
b) ÇalıĢma becerilerinizi geliĢtirip farkındalıklar kazanmanıza yardımcı olmak,
c) Yabancı dilde baĢarı için motivasyon ve moralinizi yükseltmektir.
Bu faaliyetlerin yeri, zamanı ve nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler için web sitemize bakınız.

o

Aktiviteler

Spiral Teaching - Video Contest - Writing Contest - Conversation Club
Lets Chat - Volunteering - Crossword Puzzle - Taboo - Game Zone
Tv Series Screening In English - Movie Day - Scrabble – Billboard - Pen-Pal
University Magazine-Newspaper - Cultural Bridge Club - Chess Club
Book Club - Peer Solidarity - Translation Activity - Walk&Talk - Motivation
Sessions-Radio

Eğitim Teknolojileri
Eğitim programınızın bir bölümünü bilgisayar laboratuvarlarında öğretim elemanı ile
birlikte yürüteceğiniz online etkinlikler oluĢturmaktadır. Bu online etkinliklerden ilki
kitaplarınızın online platformudur. Bu online platform üzerinden ünite ile ilgili ekstra
materyallere eriĢebilecek, ödevlerinizi teslim edebilecek, ve yaklaĢan ödevlerin günlerini
kolaylıkla takip edebileceksiniz. Kitaplarla birlikte laboratuvarlarda çalıĢacağınız bu online
platformun Ģifresi ilk hafta okulumuzda açılan stantlardan alabileceğiniz kitaplarınızla
birlikte verilecektir. Ġkinci dönemin baĢında kullanılmaya baĢlanacak olan bu online platform
ile ilgili hocalarınızdan birebir yardım alacaksınız. Ayrıca, sizler için bu online platformu
nasıl

kullanacağınıza

dair

detaylı

bir

kılavuz

hazırladık.

Bu

kılavuza

http://www.ydy.duzce.edu.tr/ web sitemizden ulaĢabilirsiniz.
Yararlanabileceğiniz diğer bir imkan da dilerseniz okuldaki laboratuvarlarda ya da kendi
bilgisayarlarınızda yürütebileceğini online etkinliklerdir.

KAHOOT & DIIGO
Hazırlık eğitiminiz süresince, 21. Yüzyıl öğrenme ortamlarının gerektirdiği en modern
eğitim teknolojilerinden yararlanabileceksiniz. Bu bağlamda, Ġngilizce derslerinizde aktif
olarak kullanacağınız iki adet eğitim teknolojisi olacaktır. Bunlardan ilki olan KAHOOT,
eğlenirken öğrenebileceğiniz, bilgilerinizi hızla yarıĢtırmanızın gerektiği bir online oyundur.
Her hafta ünitelerin sonunda ders hocalarınız ile birlikte bu oyunu oynayabileceksiniz.
11

Hazırlık eğitimi sürecinde aktif olarak kullanacağınız bir baĢka eğitim teknolojisi ise
DIIGO‟dur. Dünya üzerinde çok büyük bir kullanıcı kitlesi olan DIIGO‟da kendi profillerinizi
oluĢturarak gelecek ünitelerle ilgili araĢtırma yapabilecek, bulduğunuz bilgileri depolayıp
farklı kategoriler ve etiketler ile paylaĢıp; kendi ilgi alanlarınızı oluĢturabilecek ve
arkadaĢlarınızın gönderilerini beğenip yorum yapabileceksiniz. KAHOOT ve DIIGO‟yu aktif
olarak kullanabilmeniz için yapmanız gerekenleri

http://www.ydy.duzce.edu.tr/ web

sitemizden ve sınıf hocalarınızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

9. Dönem içi Değerlendirme Nasıl Olacak?
Yılsonu baĢarı değerlendirmeniz ödev, quiz, ara sınav ve yılsonu sınavından aldığınız
puanlarla yapılacaktır. BaĢarı notunuzu oluĢturan sınavların ve ödevlerinizin yüzdelik
ağırlıkları aĢağıdaki gibidir.
 Ödevler
Yabancı dil öğreniminin en büyük kısmını ders dıĢında okulda veya yurdunuzda/evinizde
yaptığınız aktivitelerin kapsadığını bilmeniz gerek. Bu yüzden her bir hocanız tarafından
sizlere verilen ödevleri yapmanın yılsonu baĢarınıza büyük bir etkisi olduğunun farkına varın!
Her hafta her bir dersten ayrı ayrı ödev alabilirsiniz. Bu ödevleri hocalarınızın istedikleri
Ģekilde ve zamanda teslim etmeniz gerekecektir. Bu ödevler sunum yapmak, video çekmek,
ses kaydı yapmak, poster hazırlamak veya kelime ödevleri gibi etkinlikler olabilir. Ayrıca;
ödev notlarınızın büyük bir kısmını kaplayan portfolio ödevleri olacaktır. Bu ödev türü ile
bilgiler aĢağıdadır.

Portfolio: Sizlere verilen ders bilgi formlarında portfolio ödevlerinizin içeriği ve
zamanı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu ödevlerin nasıl yapılacağı o hafta sorumlu
hocanız tarafından sizlere detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. Ġlk dönem dört, ikinci
dönem yedi adet olmak üzere toplam on bir adet portfolio ödevi bulunmaktadır.
 Quizler
Her dönem 4 adet olmak üzere yılsonuna kadar toplam 8 adet quiz uygulanır. Her bir quiz o
haftaya kadar olan üniteleri kapsar. Quizlerin süreleri 20 ile 45 dk arasındadır. Quiz
haftaları sizlere verilen ders bilgi formlarında belirtilmiĢtir. Quizlerde çoktan seçmeli veya
açık uçlu sorular sorulabilir. Yazılı/sözlü anlatım (writing/speaking) quizlerde test
edilmeyecektir.
 Ara Sınavlar
Her dönem 2 olmak üzere yıl boyunca 4 adet uygulanır. Akademik takvimde ilan edilen her
bir Ara Sınav tarihine kadar olan tüm eğitim öğretim içeriğini kapsar. Sınav saatleri sınav
tarihinden en geç bir gün önce duyurularda ilan edilir. Duyuruları yakından takip etmeniz
oldukça önemlidir. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aĢamadan oluĢur. Yazılı sınav
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okuduğunu anlama (reading), dinlediğini anlama (listening) ve yazılı anlatım (writing)
bölümlerinden oluĢur. Bu bölümlere ek olarak dilbilgisi (grammar) ve kelime bilgisi
(vocabulary) soruları da sorulur.
Sınavın çoktan seçmeli olan bölümleri optik okuyucu tarafından okunur. Yazılı Anlatım Sınav
kağıtları ise iki kiĢilik jüriler tarafından daha önce ilan edilen kriterlere göre bağımsız
olarak okunur ve verilen iki notun ortalaması yazılı sınav (writing) baĢarı notunu oluĢturur.
KonuĢma Sınavı (Speaking): Hazırlık Okulunda yapılır. Öğrencilerin hangi saatte ve hangi
jüride sözlü anlatım sınavına gireceği YDY duyurular sayfasında ilan edilir. Öğrenciler
kendileri için ayrılmıĢ olan zaman diliminde ikili gruplar halinde sınava alınır. Öğrencilerin
kendileri için ilan edilen sınav saatinden önce sınav binasında olmaları sınava geç kalmamaları
açısından önemlidir. Öğrenci önce 2 adet konu çeker. Bu konulardan bir tanesini seçer ve
kendisine düĢünmesi için 3 dakika verilir. 3 dakikanın sonunda öğrenciye önce kendisiyle
ilgili genel sorular sorulur. Daha sonra seçtiği konu ile ilgili 2 dakika konuĢması beklenir.
Öğrencinin performansı iki kisilik bir jüri tarafından içerik, dil kullanımı, akıcılık, kelime
kullanımı, telaffuz açısından değerlendirilir.
Öğrencinin test kısmından aldığı puanın %50‟si, yazılı (writing) sınavı puanının %25‟i ve
konuĢma (speaking) sınav puanının %25‟i alınarak vize sınavı baĢarı puanı oluĢturulur.
 Dönem Sonu Sınavı
Sınava yıl içi not ortalaması „40‟ ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aĢmayan öğrenciler
girebilir. Sınav, öğrencinin almıĢ olduğu Hazırlık eğitimi ve öğrenme çıktıları doğrultusunda
hazırlanır. Sınavda okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı anlatım ve sözlü anlatım
bölümleri bulunur. Bu bölümlere ek olarak dilbilgisi ve kelime bilgisi soruları da sorulur.
Birinci ara sınavda olduğu gibi sınavın çoktan seçmeli olan bölümleri optik okuyucu
tarafından okunur. Yazılı Anlatım Sınav kağıtları ise iki kiĢilik jüriler tarafından daha önce
ilan edilen kritere göre bağımsız olarak okunur ve verilen iki notun ortalaması öğrencinin o
sınavdaki baĢarı notunu oluĢturur. Sözlü Anlatım için ise iki öğretim elemanından oluĢan jüri
tarafından ikili gruplar halinde sınava alınırsınız. Jüri üyeleri daha önce ilan edilen
kriterlere göre, bağımsız olarak performansınızı değerlendirir ve verilen iki notun
ortalaması o sınavdaki baĢarı notunuzu oluĢturur. Ancak yılsonu baĢarı durumunuzun
hesaplanması için final sınavından „50‟ ve üzeri bir puan almanız gerekmektedir. Aksi
takdirde yılsonu genel baĢarı durumunuz hesaplanmayacaktır.

10. Hazırlık eğitimimi başarıyla nasıl tamamlarım?
Hazırlık eğitimini baĢarı ile tamamlamanız için aĢağıdaki koĢulları sağlamanız gerekir.
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1. Ara sınav notlarınızın %20‟si, ödev notunuzun %20‟si, quizlerinizin %20‟si ile dönem
sonu sınavınızın %40‟ının toplamının 65 ve üzeri olması,
2. Dönem sonu sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üzeri puan almanız
gerekmektedir.

Örnek Değerlendirme 1
Hazırlık sınıfında eğitim alan A isimli öğrencinin notları aĢağıdaki gibidir:
Ara sınav ortalaması : 70
Tüm derslerin Ödev Notu ortalaması : 85
Quiz Ortalaması: 70
Dönem sonu sınavı : 60
Dönem sonu sınav notu 60 olduğu için hesaplama yapılır.
Hesaplama: (70 * 0,2)+(85 * 0,2)+ (70 * 0,2) (60 * 0,4) =14+17+14++24= 69 (BaĢarılı)
Örnek Değerlendirme 2
Hazırlık sınıfında eğitim alan B isimli öğrencinin notları aĢağıdaki gibidir
Ara sınav ortalaması : 70
Tüm derslerin Ödev Notu ortalaması : 85
Quiz Ortalaması: 70
Dönem sonu sınavı : 45
Dönem sonu sınav notu en az 50 olmadığı için hesaplama yapılamaz. (BaĢarısız)

%20 olan devamsızlık barajını aĢan öğrenciler yönetmelik gereği final sınavına giremezler
ve baĢarısız sayılırlar.
11.

Sınavlara Giremezsem Ne Olur?

Senato tarafından belirlenmiĢ haklı ve geçerli nedenlerle Ara Sınavlara ve Final Sınavına
katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı
düzenlenir. Ancak quizler için mazeret sınavı düzenlenmez.
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Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencinin mazeretini gösteren belgenin ekli olduğu bir
dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne baĢvurması gerekir (bkz 5).
Mazeret Sınavı ilgili olduğu sınav içeriğine uygun olarak hazırlanır ve değerlendirilir.

12.

Bir öğretim yılında Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamadım. Şimdi ne

yapmalıyım?
-Ġsteğe Bağlı Öğrenciler ĠçinEğer her Ģey planladığınız gibi gitmez ve bir eğitim öğretim yılı sonunda hazırlık eğitimini
baĢarı ile tamamlayamazsanız önünüzde üç seçenek var;
 bölümünüze geçmek (baĢarısız sayılırsınız ve sadece Hazırlık okuduğunuza dair belge
alırsınız)
BaĢarılı geçmek istiyorsanız:
 bir yıl daha hazırlık eğitimi almak (tekrar baĢarılı geçmek için çaba sarf edersiniz)
 kendi imkanlarınızla yabancı dil bilginizi geliĢtirmek ve muafiyet sınavlarından birine
girip baĢarılı olmak

-Zorunlu Hazırlık Eğitimi Öğrencileri Ġçin bir yıl daha hazırlık eğitimi almak (tekrar baĢarılı geçmek için daha çok çaba sarf
etmelisiniz)
 kendi imkanlarınızla yabancı dil bilginizi geliĢtirmek ve bir sonraki dönem baĢında
veya dönem arasında yapılacak muafiyet sınavına girip baĢarılı olmak

13.

Hazırlık öğrencisi olarak benden beklentileriniz neler?

Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu her bireyin düĢünme,
sorgulama ve düĢüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir. Bunun için
herkesin aynı hakka sahip olduğunu unutmamalı ve diğerlerine saygı duymalısınız.
Sizlerden hazırlık eğitimi süresince en büyük beklentimiz derslere devam ederek aktif
bir Ģekilde ders içi etkinliklere katılmanızdır. Bir yabancı dil en güzel onu kullanarak
öğrenilebilir. Bunun için dersin gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeniz ve
dersleri yürüten öğretim elemanlarıyla sürekli iletiĢim içinde olmanız gerekmektedir.
Derslere zamanında ve tüm ders materyallerinizle birlikte hazırlıklı gelmeniz gerektiğini
söylememize gerek bile yok. Sınıf içinde anlamadıklarınızı sormaktan ve hata yapmaktan
çekinmeyin. Unutmayın ki dil hata yapmadan öğrenilmez ve sınıf, hata yapabileceğiniz
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en rahat ortamdır. Her bir hata sizi doğruya bir adım daha yaklaĢtıracaktır. O yüzden
kendinizi bu fırsattan mahrum etmeyin. Unutmadan ekleyelim, ders saatleri sırasında cep
telefonlarınız olmadan da yaşayabileceğinize inanıyoruz.
Ders dıĢında yapacağınız dil öğrenimiyle ilgili çalıĢmaların ders içindekiler kadar önemli
olduğunu unutmayın. Dil öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirmek için size Ģunları
önerebiliriz:
 Hedef Belirleyin!
Kendiniz için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler sizi, baĢarılı olmanız
konusunda motive edip yönlendirecektir. Hedefleriniz için günlük, haftalık ve daha uzun
vadeli

planlar

yapmak

öğrenim

sürecinde

yapmanız

gerekenlerle

ilgili

sizi

yönlendirecektir.
 Sistematik bir Şekilde Çalışın!
o

Kendinize bir çalıĢma planı belirleyin,

o

Düzenli olarak çalıĢın,

o

Rahat ve motive edici bir ortamda ders çalıĢın,

o

Kendinizi rahatsız hissettiğinizde, endiĢelerinizi giderebilecek birisiyle
(aileniz, arkadaĢınız, öğretmeniniz, psikolojik danıĢman) konuĢun,

o

Yardıma ihtiyacınız olduğunda arkadaĢlarınızdan ve öğretmenlerinizden
yardım isteyin,

o

Okulda sunulan çeĢitli çalıĢma gruplarına katılın ve/veya arkadaĢlarınızla
çalıĢın.

 Tekrar Edin!
Derste öğrendiklerinizi günlük olarak tekrar edin; böylece gün içinde öğrendiklerinizi
pekiĢtirebilirsiniz. Anlamadığınız yerler olduğunda not tutun ve bu konuları ofis
saatlerinde hocalarınıza sorun.
 Okuyun!
Öğrendiğiniz yabancı dil hangisi ise o dilde bulabildiğiniz her Ģeyi okumaya gayret
gösterin. Dergiler, kitaplar, gazeteler ve internet siteleri, yabancı dili geliĢtirmek için
vazgeçilmez birer kaynaktır. Bu sayede, hem dilinizi hem de kültür seviyenizi
geliĢtirebilirsiniz.
 Yazın!
Size ders içinde verilen yazma ödevleriyle kısıtlı kalmayın. Ne kadar çok yazıp pratik
yaparsanız, yazma beceriniz o kadar ileri seviyeye ulaĢacaktır. Ġsterseniz, günlük
tutabilirsiniz, izlediğiniz dizi veya film hakkında bir yorum yazabilirsiniz. Okumak ve
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yazmak arasındaki bağlantı burada kendini belli edecektir. Ne kadar çok okursanız, o
kadar iyi yazarsanız.

 Teknolojiden Yararlanın!
Günlük hayatımızın her alanına giren teknoloji dil öğreniminin de en önemli parçalarından
biridir. Pratik yapmanız için, gerek üniversitemizin size sağladığı online platformlar,
gerekse sınırsız kaynağa sahip olan internet her an eriĢiminize açıktır. Böylece sadece
sınıftaki arkadaĢlarınız ve öğretim elemanlarınızla sınırlı kalmayarak dünyanın her
yerinden bireylerle iletiĢime geçebilirsiniz. Ayrıca, yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen
sosyal medya hesaplarını takip ederek son geliĢmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
Yüksekokulumuzla ilgili güncel duyurular, sınav ve kitaplarla ilgili önemli geliĢmeler için:
https://www.facebook.com/duzceydy Facebook sayfamızı,
Ġngilizce öğreniminde ön plana çıkan eğitim teknolojilerini öğrenmek ve Ġngilizcenizi
geliĢtirebileceğiniz çeĢitli paylaĢımlara ve sitelere göz atabilmek için:
https://twitter.com/duzceydy Twitter adresimizi,
Kampüsümüzdeki önemli etkinlikler ve ders dıĢı aktivitelerden haberdar olmak ve
sizlerden gelecek olan birbirinden güzel kampüs fotoğraflarımıza göz atabilmek için,
https://instagram.com/duzceuni_ydy/ Instagram adreslerimizi takip edebilirsiniz.

 Size Sunulan Her Fırsatı Kullanın!
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak hazırlık eğitiminizi her tür kaynakla
zenginleĢtirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Size de bunları kullanmak için elinizden
geleni yapmanızı tavsiye ediyoruz. Okulumuzda oluĢturulan çeĢitli kulüplere/etkinliklere
katılın; uluslararası kanalları, yabancı dizi, film ve programları izleyin (okul kantininde
bulunan TV bu konuda sizin hizmetinizdedir), yabancı dilde müzik dinleyin. Sizin
hizmetinize

sunulan

bilgisayar

laboratuvarlarından

ve

en

üst

katta

bulunan

kütüphanemizden yararlanın.
 Kendi Öğrenim Stilinizi Keşfedin!
Herkesin

kendine

has

bir

öğrenim

yöntemi

vardır.

Nasıl

etkili

öğrendiğinizi

düĢünüyorsanız, o yönteme odaklanın. Bu yöntem, eğitiminizde zaman kazandıracaktır.
Öğrenme stiliniz hakkında sitemizde bulunan linke bir göz atınız.
 Asla Vazgeçmeyin!
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Dil öğrenimi son derece zevkli ancak bir o kadar da zahmetli ve emek isteyen bir
süreçtir... Bu süreç içinde gel-gitler yaĢamanız, bir konuyu öğrenip unutmanız son derece
normal. Bu sebeple asla vazgeçmeden yolunuzda ilerlemeye devam edin.
14.

Sesimi nasıl duyurabilirim?

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak her bir bireyin görüĢlerine son
derece önem veriyoruz. Bu süreci birlikte yönetmek en büyük arzumuz. Bunun için “Öğrenci
Temsilciliği” sistemine dahil olabilirsiniz. Her öğretim dönemi baĢında sınıf danıĢmanınızın
yapacağı duyuru ile gönüllülük esasına dayalı olarak her sınıftan bir öğrenci, demokratik
yollarla o sınıfın temsilcisi olarak seçilir. Bu öğrencinin sorumluluğu sınıftaki arkadaĢlarının
fikir, görüĢ, Ģikayet vb. konularını sınıf danıĢmanına sözlü/yazılı olarak ve gerekirse
Yüksekokul yönetimine yazılı olarak iletmektir.
Yabancı Diller Yüksek Okulunda okumakta olan her öğrenciden tüm fikir ve görüĢlerini
belirtmesi beklenir. Öğrencilerin yorum, düĢünce, fikir ve Ģikayetleri okul yönetimimiz
tarafından can kulağıyla dinlenir.
15.
o

Söylemedi Demeyin…
Hakime

Erciyas

Yabancı

Diller

Yüksek

Okulu

tarafından

belirlenen

yönetmelikte, Hazırlık eğitiminiz süresince derslerin %80‟lik kısmına devam
etmek zorundasınız. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler, içinde
bulundukları programı baĢaramamıĢ sayılır ve final sınavına alınmazlar. Doktor
ve

heyet

raporları

devamsızlık

için

yönetmelik

gereğince

kabul

edilmemektedir.
o

“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi
kitaplar kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların
kullanılması sonucunda doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel
olarak sorumludur.

o

Eğitim gördüğünüz binayı ve sınıfları temiz tutmak, sınıflardaki eĢyaları
korumak hepimizin görevidir.

o

Herhangi bir çalıĢma ya da ödevde, baĢkasının hazırladığı çalıĢma veya ödevin
bir bölümünü ya da tamamını kendi ürünüymüĢ gibi kullanmak, diğer bir deyiĢle
bilgi hırsızlığı yapmak, var olmayan bir bilgiyi ya da referansı uydurmak, var
olan bir bilgiyi değiĢtirerek ve/veya çarptırarak kullanmak kesinlikle yasaktır
ve suçtur.

o

Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte baĢlar. Sınav saatinden önce ilgili
sınav salonunda bulunmanız gerekmektedir. Sınav süreciyle ilgili uyulması
gerekli kurallar aĢağıdaki gibidir. Bu kurallara uymayan ve/veya uygunsuz
davranıĢta bulunan öğrenciler hakkında yönetmelik gereğince yasal iĢlem
baĢlatılabilir ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
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o

Sınav öncesinde, kimlik kontrolü yapılacaktır. Öğrenci kimlik kartı yanında
olmayan veya nüfus kağıdı ya da pasaport gibi bir kimlik ibraz etmeyen
öğrenci sınava alınmayacaktır.

o

Sınav gözetmenleri sınav sırasında kimlik kontrolü yapacaklardır ve sınav
sırasında öğrencilerden imza alınacaktır. Ġmza atmayan öğrenciler sınavlarına
dair herhangi bir hak iddia edemezler.

o

Öğrencilerin sınav öncesinde, cep telefonlarını kapalı konuma getirmeleri
gerekmektedir. Sınav sırasında herhangi bir sebepten dolayı cep telefonu ile
ilgilenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

o

Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk
edip tekrar sınava gelmenize izin verilmeyecektir. Sınavda belirlenen süreler
dıĢında, öğrenciler sınav salonunu terk edemez.

o

Sınavlar gözetmenlerin sınav kağıtlarını dağıtmasıyla baĢlar. Dağıtılan tüm
sınav

kağıtlarının

üzerine

ad-soyad

ve

diğer

bilgilerin

doldurulması

gerekmektedir. Ġsim ve/veya öğrenci numarası bulunmayan sınav kağıtları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
o

Dağıtılan sınav kağıtlarından her öğrenci kendisi sorumludur.

o

Kopya çekmeye teĢebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Diğer
öğrencilerle konuĢmak/fısıldaĢmak, baĢka bir öğrencinin kağıdını görmeye
çalıĢmak, sınav kağıdı haricinde baĢka bir kaynağa bakmaya çalıĢmak, diğer
öğrencilerle silgi, kalem gibi araç gereçleri paylaĢmaya çalıĢmak kopyaya
teĢebbüs olarak değerlendirilmektedir.

o

Sınav

gözetmenleri

tarafından

yapılan

uyarılar

öğrenciler

tarafından

dikkatlice dinlenmelidir. Sınav süresinde uyarılara uymayan öğrenciler tekrar
uyarılmak zorunda değildir ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
o

Sınav kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu
sayılabilir ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 54‟üncü maddesi gereğince
öğrenci uyarı, kınama ve/veya uzaklaĢtırma cezasıyla karĢı karĢıya kalabilir.

16.

Ne tür imkanlardan faydalanabilirim?

 Ulaşım
Düzce Üniversitesi‟nin Konuralp YerleĢkesinde yer alan Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulunun (YDY) çok yukarıda olması gözünüzü korkutmasın! UlaĢım konusunda zaman
zaman sıkıntılar yaĢansa da genel itibariyle okulumuz ulaĢımın rahat olduğu bir konumdadır.
YerleĢkeye ayrıca Ģehir merkezinden de geçen belediye otobüsleri ve BEÇĠ minibüsleri ile
gelebilirsiniz.
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 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
YDY binası içerisinde bulanan kafeterya öğrencilerin ders aralarında ve öğle arası
beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Ayrıca, kampüs içerisinde yer alan
yemekhanede hafta içi her gün sunulan yemek hizmetinden faydalanabilir,
menüsüne

http://www.sks.duzce.edu.tr/3578-sayfa-yemek-menusu

yemek
adresinden

ulaĢabilirsiniz.
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı‟nın görevleri arasında yer alan öğrenci sağlık
hizmetleri Mediko Sosyal birimleri aracılığıyla öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Sağlık Yüksekokulu bünyesinde hizmet veren Mediko‟da öğrencilere pratisyen hekimlerce
müdahale edilebilmekte,

daha ileri tetkik ve tedaviler için öğrenciler daha donanımlı

hastanelere sevk edilebilmektedir.

Bütün bu iĢlemler için gereken ücretler üniversite

tarafından karĢılanmaktadır. Bu süreçte öğrenciye gereken tek belge, öğrenci kimlik kartı
veya kartı alıncaya kadar kullanmak üzere öğrenci iĢlerinden alacağı bir öğrenci belgesidir
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı aynı zamanda öğrencilere burs ve kredi,
beslenme, barınma, çalıĢma, dinlenme ve boĢ zamanlarını değerlendirme, ulaĢım ve kampüs
içinde kısmi zamanlı iĢ bulma konularında yardımcı olacak hizmetlerde de bulunur.

 Öğrenci Toplulukları
Düzce Üniversitesi öğrencisi olarak, üniversite eğitimlerine YDY‟de atacakları adımla
baĢlayacak olan öğrenciler, üniversite bünyesinde yer alan ve öğrenci topluluklarının
kurduğu: Dağcılık Kulübü, Spor Kulübü, Dans Kulübü, Tiyatro Kulübü, Müzik

Kulübü,

Fotoğrafçılık Kulübü, GiriĢimcilik Kulübü, Sinema Kulübü gibi 70‟e yakın öğrenci kulübü
arasında ilgi duyduğu topluluğa katılabilir, dilerse çeĢitli prosedürlerin ardından kendi
öğrenci kulüplerini kurabilirler.
 Spor Hizmetleri
Konuralp Kampüsümüzde atletizm ve futbol müsabakalarının yapılabildiği, uluslararası
standartlara uygun bir futbol sahası bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencileri ders amaçlı olarak sahayı kullanmaktadırlar. Ders saatleri dıĢında üye olmak
koĢuluyla okul dıĢından gelenler de tesislerden yararlanmaktadır. Bunun yanında, tesiste çok
amaçlı kapalı spor salonu, havuz, fitness salonu,

masa tenisi salonu, vb. salonlar

bulunmaktadır. Tesiste çeĢitli spor dallarında kurslar herkesin katılımına açık olarak
düzenlenmektedir.
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 Kütüphane ve Okuma Salonu
YDY içerisinde yer alan kütüphane ve okuma salonu hafta içi tüm öğrencilerin kullanımına
açıktır. Tamamen Ġngilizce materyallerin bulunduğu kütüphaneden öğrenciler kitap ve
dergileri ödünç alabilmektedir.
Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Merkez Kütüphanesi'nde iĢlemleri
tamamlanmıĢ 30.000 basılı kaynak, 1650 e-kitap bulunmaktadır. Üniversitemiz akademik ve
idari personeli, öğrencileri ve paydaĢlarının sürekli uğrak yeri haline gelen Merkez
Kütüphanemiz, onbinlerce kütüphane kaynaklarının yanında bilgisayar laboratuvarı, fotokopi
hizmetleri ve boĢ zamanlarını değerlendirebilecekleri okuma salonu ve akıl oyunu satranç
köĢeleri ile de bilginin yanında düĢünme ve çalıĢma ortamı da sunmaktadır.
 Konferans Salonu
YDY bünyesinde her türlü seminer, konferans vb. toplantıların yapılmasına uygun, film ve
tiyatro oyunlarının gösterimine olanak sağlayan salon, öğrencilerin yabancı dil ile ilgili olarak
hazırladığı kısa film, tiyatro gibi gösteriler için de kullanılabilmektedir.
 Study Room (Çalışma Salonu)
Binamızın 5. katında bulunur. Öğrencilerimiz bu salonu kitap okumak, bireysel veya grup
olarak ders çalıĢmak veya ödev hazırlamak için kullanabilirler. Ayrıca yabancı dil
seviyeleri çok iyi olan gönüllü öğrencilerimiz de sizlere ödev veya konu anlatımı gibi
konularda yardımcı olmak için orada bulunacaklardır.
 Bilgisayar Laboratuvarları
Üniversitenin tüm birimleri internet bağlantısına sahiptir.
YDY bünyesinde bulunan, ders içinde ve dıĢında kullanılan 2 bilgisayar laboratuvarıyla
öğrencilerimize sınıf dıĢında da yabancı dilini geliĢtirme fırsatları sunulmaktadır.
 ERASMUS+
Erasmus+ ya da Erasmus Plus 2007-2013 yılları arasında yürütülen Erasmus programının,
2014-2020 yılları arasında devam edecek olan halidir. Adını hümanizm akımının öncülerinden
Hollandalı Desiderius Erasmus‟tan alan program, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında
yüksek öğrenim öğrenci değiĢimi odaklıdır. Erasmus+ programı dahilinde öğrencilerimiz, bir
dönem ya da bir yıl olmak üzere Avrupa‟da anlaĢmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim
görmektedir. Erasmus+ programı, Bologna süreci dahilinde yüksek öğretimde kaliteyi
artırmayı, yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ve iĢ dünyası ile iĢbirliğini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.
21

Erasmus+ ülkemizde üniversite öğrencileri tarafından çok ilgi duyulan bir hayat boyu
öğrenme programıdır. Hayat boyu öğrenme programı yurtdıĢında edinilen tecrübe ve
bilgilerin hayat boyu devam etmesini sağlamaktadır.
Erasmus+ baĢvurusu için öğrencilerin bölümlerinde en az bir dönemi bitirmesi ve
genel not ortalamalarının en az 2.20 olması gerekmektedir. BaĢvurusu esnasında
bölümlerinin anlaĢmalı olduğu üniversitelerden hangilerine gitmek istediklerini tercih eden
öğrenciler, Erasmus Yabancı Dil Sınavı‟na girerler. Erasmus Yabancı Dil Sınavı‟ndan 65 ve
üzeri alan öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalaması (%50), yabancı dil puanı
(%50) ortalaması ile Erasmus sıralama puanı hesaplanır. Erasmus sıralama puanı kıstas
alınarak her bölüm içerisinde yapılan sıralama ile yurtdıĢına gidecek öğrenciler belirlenir.
Hazırlık sınıfını baĢarıyla bitirmiĢ olan öğrencilerin edindiği dil becerisi sayesinde
Erasmus Dil Sınavı‟nda ve Avrupa‟daki eğitim sürecinde daha baĢarılı olduğu bilinmektedir.
Erasmus+ hakkında daha detaylı bilgi için: http://disiliskiler.duzce.edu.tr/
o

Erasmus ve Mevlana DeğiĢim Programları Yabancı Dil Sınav Ġçeriği

Sınavda 60 adet test sorusu ve 1 adet essay (kompozisyon) yazma vardır. Sınavın %75‟i test
bölümü, %25‟i ise writing (yazma) bölümünden oluĢur.

Test Bölümü:
Listening (Dinleme): 2 adet dinleme parçası ve 10 adet çoktan seçmeli soru vardır.
Reading (Okuma): 3 adet okuma parçası ve her parçaya ait 6 adet çoktan seçmeli soru
vardır. Bunların 3 tanesi detay okuma, 1 tanesi genel konu, 1 tanesi atıf, ve 1 tanesi de
kelime anlamı tahmin etme sorularıdır.

Vocabulary (Kelime) : 1 adet noun (isim), 1 adet adjective (sıfat), 1 adet adverb (zarf), 1
adet verb (fiil) ve 1 adet phrasal verb (deyim fiil) soruları vardır.

Restatement: 7 adet yakın anlamlı cümle bulma soruları vardır.
Situation (Durum): 10 adet verilen duruma uygun düĢen ifade sorusu vardır.
Dialogue (Diyalog) : 10 adet diyalog tamamlama sorusu vardır.
Writing (Yazma)
2 adet konu verilir. Sizlerden 1 tanesini seçerek bu konu hakkında 250-300 kelimelik essay
(kompozisyon) yazmanız istenir.
Unutmayın !!!
Erasmus ve Mevlana sınavlarına Hazırlık eğitiminiz sırasında değil bölümünüze geçtikten
sonra gireceksiniz. Ancak burada aldığınız eğitim sizi bu sınavlara zaten hazırlıyor olacaktır.
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17.

Nereye gitmeliyim, kime sormalıyım?

Öğrenci belgesi almak istiyorum

• Öğrenci İşlerine başvurun.

Dönemi başarıyla tamamladığıma
dair belge almak istiyorum

• Öğrenci İşlerine başvurun.

Bir sınav notuna itiraz etmek
istiyorum

Herhangi bir konuyla ilgili dilek ve
şikayetlerimi iletmek istiyorum

Vizeye giremedim ve geçerli
mazeretim var (sağlık/ölüm
raporu)

Şu ana kadar yaptığım devamsızlık
sayısını öğrenmek istiyorum

Sınıftaki bilgisayar donanımı ile
ilgili problem var

Ders dışında laboratuvarlarda
çalışmak istiyorum

• Müdür Yardımcılığına dilekçe ile başvurun. (Ek 4)

• Müdür Yardımcılığına dilekçe ile başvurun
• Dilek kutularını kullanın
• Öğrenci temsilcinize başvurun.

• Müdür Yardımcılığına dilekçe ile başvurun. (Ek 3)

• Devamsızlık takibi öğrenci sorumluluğunda olduğundan
bu sorunun cevabı sizdedir.

• Ders sırasında ise hocanıza söyleyin..
• Ders dışı bir zamansa Müdür Yardımcılığına bildirin.

• Ders saatleri dışında tüm laboratuvarlar öğrenci
kullanımına açıktır. Herhangi birine gidin.
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Ek 1: Akademik Takvim

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
HAKĠME ERCĠYAS YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI
2015 - 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
AKADEMĠK TAKVĠMĠ

Akademik takvimde değiĢiklik/değiĢiklikler yapılabilir. Bu durumda, akademik takvim'in güncellenmiĢ hali
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinde ilan edilir.

Güz Dönemi
28 Eylül 2015

Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Muafiyet (Yeterlik) Sınavı (Yazılı)

29 Eylül 2015

Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Muafiyet (Yeterlik) Sınavı (Sözlü)

01 Ekim 2015

Hazırlık Sınıfları Oryantasyon Günü

02 Ekim 2015

Hazırlık Sınıfı Hocalarla TanıĢma ve Derslerin BaĢlaması

15 Ocak 2016

Derslerin Sona Ermesi
Bahar Dönemi

19 Ocak 2016

Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Muafiyet (Yeterlik) Sınavı (Yazılı)

20 Ocak 2016

Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Muafiyet (Yeterlik) Sınavı (Sözlü)

08 ġubat 2016

Derslerin BaĢlaması

03 Haziran 2016

Derslerin Sona Ermesi
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Ek 2: Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

Düzce Üniversitesi
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne,

Üniversitemiz

……………………………………….

Fakültesi/Yüksekokulu

………………………………………………. bölümü öğrencisiyim.
AĢağıda belirttiğim sınavıma/sınavlarıma ________________________
nedeniyle giremedim. Mazeretimi gösteren belge ektedir. Kurumunuzca uygun olan
tarihte yapılacak olan mazeret sınavına/sınavlarına girmek istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Adı Soyadı

:

Öğrenci No

:

Sınıfı

:

Ek: ………
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Ek 3: Sınav İtiraz Dilekçe Örneği

Düzce Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne,

Üniversitemiz

………………………………………

………………………………………………. bölümü öğrencisiyim.

Fakültesi/Yüksekokulu
AĢağıda belirttiğim sınavımın

yeniden değerlendirilmeye alınmasını istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Öğrenci No
Sınav Tarihi

:

Tel.
Sınav

Sınav Türü

Adı Soyadı

:

Tarih

:

Ġmza

:

:
Alınan Not
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Ek 4: Başarı Belgesi Almak için Dilekçe Örneği

Düzce Üniversitesi
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne,

Üniversitemiz
……………………………………………….

………………………………………
bölümü

öğrencisiyim.

Fakültesi/Yüksekokulu
…………………..

Akademik

Yılı

………………… ait baĢarı durumumu gösteren belgeye ……………………………………………….
nedeniyle ihtiyaç duymaktayım.
Bu belgenin düzenlenmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Adı Soyadı

:

Öğrenci No

:

Tarih:
Ġmza:
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