Zorunlu / İsteğe Bağlı
Hazırlık Sınıfı
Düzce Üniversitesi’nde aşağıda belirtilen programda
zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi vardır.

Hakime Erciyas
Yabancı Diller
Yüksekokulu

Eğitim Fakültesi
 İngilizce Öğretmenliği
Düzce Üniversitesi’nde aşağıda belirtilen programlarda
isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi vardır.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
 Tüm Bölümler
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O
 (I. ve II. Öğretim)

İşletme Fakültesi







İşletme (I. ve II. Öğretim)
Sağlık Yönetimi (I. ve II. Öğretim)
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (I. ve II. Öğretim)
Uluslararası İlişkiler (I. ve II. Öğretim)
Uluslararası Ticaret (I. ve II. Öğretim)
Yönetim Bilişim Sistemleri (I. ve II. Öğretim)

Mühendislik Fakültesi








Bilgisayar Mühendisliği (I. ve II. Öğretim)
Biyomedikal Mühendisliği (I. Öğretim)
Çevre Mühendisliği (I. Öğretim)
Elektrik- Elektronik Müh. (I. ve II. Öğretim)
Endüstri Mühendisliği 
Makine Mühendisliği (I. ve II. Öğretim)
Mekatronik Mühendisliği (I. Öğretim)

Orman Fakültesi
 Tüm Bölümler

WELCOME
TO DÜZCE UNIVERSITY
HAKİME ERCİYAS
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Sevgili Öğrenciler,
Düzce Üniversitesini kazandığınız için sizleri tebrik
eder, başarılı bir eğitim yılı dileriz. Bu broşür sizleri
İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi ile ilgili olarak
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hazırlık Sınıfından Muafiyet

Hazırlık Sınıfı Devam Zorunluluğu

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İngilizce
Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmeye hak
kazanan öğrenciler, 24 - 25 Eylül 2018 tarihlerinde
yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Yeterlik sınavına girmek
zorundadır. Ayrıca, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık
Programını tercih eden öğrencilerin de Hazırlık Sınıfı
Yeterlik Sınavına girmeleri özellikle tavsiye
edilmektedir.

İngilizce Hazırlık Okulu’nda derslere devam zorunludur.
Devamsızlık sınırı yıl boyunca verilecek toplam ders saatinin
%20’sidir. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20 sini
geçen İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hazırlık Sınıfı
öğrencileri sınıf tekrarı yapmak durumunda kalırlar.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında öğrenim gören
öğrenciler, derslerin %80’ine devam etmemeleri
durumunda, final sınavına giremezler ve başarısız
sayılırlar.

Hazırlık Sınıfı Eğitimi
Düzce Üniversitesi’nde Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil
Dersleri ve Hazırlık Sınıfları Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yürütülür. İngilizce Hazırlık
dersleri bütün bölümler için Düzce Konuralp Merkez
Kampüsü’nde yer alan Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda verilir.
Haftalık toplam 24 saat olmak üzere başlangıçta genel
İngilizce, sonrasında okuma-yazma ve dinleme-konuşma
derslerinin de verildiği İngilizce hazırlık sınıflarının amacı
öğrencileri İngilizce başlangıç düzeyinden alıp bir yıllık
eğitim sonunda İngilizce olarak verilen bir bölüm dersini
takip edebilecek ve derse aktif olarak katılabilecek düzeye
getirmektir. Bu düzeyin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi
seviyelerindeki karşılığı B1+’dır.
Hazırlık sınıflarındaki yoğun İngilizce programı
öğrencilerin bu seviyeye ulaşmalarını sağlayacak şekilde
düzenlenmiştir; ancak programın başarısı öğrencilerin
yıl boyunca derslere devamı ve ödevlerini düzenli bir
şekilde yapmalarına bağlıdır. Ayrıca öğrencilerin
Hazırlık Sınıflarında öğretim görevlilerince yürütülmekte
olan Coversation Club, Game Club, Music Club,
Mysterious of the Universe, Movie Club, Reading Club,
Student Exchange Orientation Programs, Writing Club
gibi ders dışı etkinliklere katılımları da başarıyı etkileyen
faktörlerdendir. Buna ek olarak öğrencilerimiz
Yüksekokulumuzda bulunan Writing Center’den İngilizce
kompozisyon ve yazma konularında yıl boyu bire bir
yardım alabilirler.
Hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler başarı
sertifikası almaya hak kazanırlar ve kazanmış oldukları
bölümde derslere başladıklarında İngilizce olarak
verilebilecek bazı dersleri takip ederler. Ayrıca başarılı
öğrenciler Erasmus programından ve bölümlerinin yurtdışı
anlaşmaları çerçevesinde belirli süreler için yurtdışında
eğitim görme hakkından faydalanmak için gerekli yabancı
dil becerisine sahip olurlar.

Bu yeterlik sınavı sonucuna göre öğrencilerin hazırlık
sınıfından muaf olup olmayacakları ve yabancı dil
düzeyleri belirlenir. Hazırlık sınıfından muaf olabilmek
için öğrenciler iki aşamalı bir sınavdan geçerler: (1)
Çoktan seçmeli yeterlik ve kompozisyon yazma
becerileri sınavı, (2) İngilizce Sözlü İletişim Sınavı.
Başarılı olmak için öğrencilerin her iki sınavdan da en az
65 puan almaları gerekmektedir. Konuşma sınavına
sadece ilk aşama sınavından 65 ve üstü puan alanlar
katılabilirler.
Hazırlık Sınıfı Yeterlik sınavında başarı gösteren
öğrencilerle, eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir
ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavından (YDS)
70 (Yetmiş) ve üzeri puan aldığını belgeleyen öğrenciler
hazırlık programından muaf tutulurlar. Hazırlık
Sınıfından muaf olan öğrenciler doğrudan devam
etmeye hak kazandıkları bölümlerindeki derslere,
başarısız olanlar Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Hastalık raporları belirtilen devamsızlık sınırının içinde
yer almakta olup raporlar için fazladan bir hak verilmez.
Öğrencilerimizin bu durumu göz önüne alarak mağdur
olmamaları için derse devam konusunda dikkatli
davranmaları ve devamsızlık durumlarını dikkatlice
takip etmeleri oldukça önemlidir. Hazırlık Sınıfı ile ilgili
duyurular ve daha fazla bilgi için www.ydy.duzce.edu.tr
adresimizi ziyaret ediniz.
Sevgili Öğrencilerimiz,
daha önceki yıllarda İngilizce Hazırlık Sınıflarında
öğrenim görmüş öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık
Sınıflarımızın
niteliği
ile
ilgili
görüş
ve
değerlendirmelerine
www.ydy.duzce.edu.tr
adresimizden ulaşabilirsiniz.

Sayın Velilerimiz,
Sizler de öğrencilerin başarı ve derslere
devam durumunu
obs.ydy.duzce.edu.tr
adresinden takip edebilir ve bizimle
irtibat içinde öğrencilerin başarılı bir yıl
geçirmeleri konusunda öğrencilere
destek olabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi
81620 - DÜZCE
+90 (380) 542 11 63
ydy@duzce.edu.tr
Web sitemizi ziyaret edin:
www.ydy.duzce.edu.tr

