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YABANCI DİL HAZIRLIK SINIF,I oĞİrİı,ı-ÖĞnETİM VE SINAV YÖNERGESi

BiRiNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

_ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; KGTÜ'de yürütülen ingilizce Hazırlık Sını-
flnda verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esaİları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; KGTÜ'nün lisans programlarına kabul edilen öğrenci-
lerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim ve sınavlarına-ilişkin
hükümleri kapsar,

Day an ak
MADDE 3 - ( l ) Bu Yönerge; 4.1 1 .198l tarihli ve 2547 sayıIı Yükseköğretim Kanu-

nunun 49 uncu maddesine , 23.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim
kurumlannda yabancı Dil Öğretimi ve yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak-Esas-
lara ilişkin yönetmelik ile konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim yo-
netmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a; Hazırlık Sınıfı: KGTÜ İngilizce Hazırlık Sınıfını,

b) İngilizce Hazırlık Sınıfi Programı: Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafindan İngi-
lizce Hazırlık sınıfında verilen programı,

cı KGTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversiıesini,

ç) Komisyon: Yabancı Diller Koordinatörlüğü Başkanhğında Dekanlıklarca görevlen-
dirilen birer temsilciden oluşan Komisyonu,

d) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatı.ısunu,

e) Ünjversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

f.) Yabancı Diller Koordinatörlüğü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller
Koordinatörlüğünü,

ifade eder.
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iriNci söLü}{
İngilizce Dil Yeterliği

İngitizce Dil Yeterliği

MADDE 5- (1) KGTÜ lisans programlarına ÖSYM tarafindan yapılan merkezi sınav
ile kabul edilen tiim öğrenciler, ilkeleri Senato tarafindan belirlenen İngilİzce Yeterlik Sınav1-
na girerler. Bu sınavda başaıılı olan öğrencilerle, ToEFL (iBT) puanı ez 84 (seksendört) oları
öğrencilerin 1isans programlarına doğrudan kayıtları yapılır.

(2) İngilizce Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenciler ingilizce Hazırl* Sınıfina
kayıt yaptırır.

(3) yatay geçiş ile üniversitey_e gelen öğrencilerin dil yeterliklerinde konya Gıda ve Tarım
Universitesi Lisans Eğitim ve 0ğretim Yönetmeliği madde 9/3-a fikası hükümleri uygulanr.

üçüNcü BöLüM
İngilizce Hazırlık Sınıfi Programı ye Değerlendirme

İngilizce Hazırlık Srnrfı Programı

MADDE 6 - (1) ingilizce Hazırhk Sınıfi programtnln amacı lisans programlarına yeni
kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini üniversitedeki dersleri takip İdebilecek dıızeye
getirmektir.

(2) ingilizce Hazırlık sınıfi programında eğitim; hazırhk ve yaz okulu adı alinda uygulanır.
Eğitim siireleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

İngilizce Yeter|ik Sınavı

MADDE 7 - (1) Lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeter-
likleri, akademik yılbaşında Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve uygula_
nan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

İngilizce Yeterlik Sınavı 3 kademeden oluşur.

Birinci kademe yazılı sınav: Etki değeri % 50' dir.

İkinci kademe sözlü sınav: Etki değeri % 25' dir.

Üçüncü kademe dinleme sınavı: Etki değeri'J/o 25' dir.

İngilizce Yeterlik Sınavında Başarı Puanı lisans öğrencileri için en az70l100 (yetmiş) dir.

(2) Lisans düzeyinde, öğretim dili İngilizce olan başka bir Yiikseköğretim kurumunda Hazır-
lık Sınıfı'nda başarıh olan öğrencilerin Konya Gıda ve Tanm Üniversitesi "İngilizce Yeterlik
Srnavı'na" katılmaları veya TOEFL (IBT) sınavından en az 84 puan almaları ve belgelemeleri
gerekmektedir.

İngilizce Seviye Tespiti

MADDE 8 - (1) Öğrencilerin, Hazırlık Sınıfi'nda İngilizce eğitimine hangi seviyede
başlayacakları, İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre Yabancı Diller Koordinatörlüğü
tarafindan belirlenir.

Eğitim Süresi

MADDE 9 - (1) İngilizce Hazırlık Sınıfinda eğitim süresi bir akademik yıldır ve bu
süre Senato kararıyla uzatılabilir.
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(2) ingilizce Hazırlık sınıfinda daha önce iki yıl okulup başarısız olan ve Öğrenci seçme
sınavı veya yabancı uyruklu Öğrenci sınavı ile yeniden kayıt hakkı elde eden lıans öğrenci-
leri hazırlık sınıfina tekar kayt yaptırabilir.

(3) Derslere devam Yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, gerekli not ortalamasını sağla-
yamadıkları için ilişiği kesilen lisans öğrencilerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde
YaPılacak İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına üç yıl siiresince katılma hakkı tanınır. Sınavlara
katılmaYanlar iÇin mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Sınavlara katllmak için adayların Senato tarafindan belirlenen akademik
takvimde belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanhğına dilekçe ile başvuru yapması
zorunludur.

Devam l)urumu

MADDE 10 - (1) ingilizce Hazırhk Sınıfinda derslerin %85'ine devam etmek zcırun-
ludur. Mazeretli lMazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları
sınıfta başarısız sayıhr.

Mazeret sınavları
MADDE 11- (1) Yabaıcı Diller Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen bir nedenle

ara slnava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle biılikte sınavın bitiminden itiba_
ren yedi giin içinde başvurduğu takdirde mazeret srnavlna allnır. Mazeret smavmn tekarı
yoktü. Mazeret slnavlna katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süıe içinde girmediği ara slnav-
lardan sıfır (0) notu almış kabul edilir.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 12 - (1) İngilizce Hazırhk Sınıfı öğrencilerinin başan durumları, 2 haftad,a
bir yapılacak olan quizlerle, aylık tarama testleriyle, ilk yarıyıl 2, ikinci yanyıl da 2 olmak
üzere toplam 4 arasrnav ve yıl sonunda yapılacak final sınavı ile belirlenir. Quizlerin ve aylık
tarama testlerinin toplam başa notunun o/o20' si, arasınavların ve final sınavının toplam başa-
rı notunun %80'i alınarak yılsonu Toplam Başarı Puanı hesaplanır. Başarı Puanı en az70lI00
(yetmiş) olması gerekir.

(2) yılsonunda başanlı olamayan hazırlık sınıfi öğrencilerinin yaz okulıına ve yaz okulu so-
nıındaki yeterlik sınavına katılma koşulları Yabancı Diller Koordinatörlüğünce belirlenir. Yıl-
sonrrnda velveya yaz okulu sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında başarıh olamayan öğrenciler
bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yeterlik smavına Üniversiteye kayıt yaptıran
yeni öğrencilerle birlikte katllabilir.

İzinli Sayilma

MADDE 13 - (1) İngilizce Hazırlık Sınıfinda okuyan öğrencilere yanyıl izni veril-
mez.

(2) İngilizce hazırlık programı öğrencilerinden bir yıllık izin için başvuranlardan geçerli ma-
zeretlerİ olanlara Senato kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kere olmak üzere izin verile-
bilir. Öğrencilere izin verilecek geçerli nedenler, belgelemeleri şartıyla şunlardır:

a) Hastahk veya sağhkla ilgili mazeretleri nedeniyle sağlık raporu olması,
b) Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere
alınmış olması,
c) Oğrencinin geçimini engelleyen maddi ve ailevi, ölüm, doğal afet veya benzeri bek-

lenmedik nedenlerin ortaya çıkmasr,
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Ç) YurtdlŞında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleıi ile ilgili olarak görevlendiril-
miş olunması,

d) Genel hiikümlere göre kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı veya 13.1.1985 tarihli ve
18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin
yönetmeliğine göre yfüseköğretim kurumlarından sürekli uzaklaştıma veya çıkarma
cezası dışındaki hallerin bulunması.

(3) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yıhnın başında yapılan
Yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte katılabilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerİn İngi-
lizce Hazırlık sınıfına devam hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafindan onaylandığı tarihte yürür-
lüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükiimlerini Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Rektö-
rü vürütür.
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