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İDARİ YAPI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İngilizce Kursları ve Dış Projeler Komisyonu Üyeleri:
Harika Altuğ (Koordinatör)
Ilgın Büyükkurt (Komisyon Başkanı)
Oya Aslı Karaduman
Zafer Yavaş
Alaz Pesen

Sema Göksel
Nayat Basma
Sema Özçallı
Ayşe Sarı
Pınar Demirci (Yedek Üye)

İngilizce Kursları ve Dış Projeler Ofisi İletişim Bilgileri:
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Genel İngilizce Kursları
Kuzey Kampus, Hisarüstü, İstanbul

(212) 359 73 40 / (212) 359 46 96

www.ingilizcekursu.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Kursu

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI
İngilizce Kursları’nda genel ilkelerimiz:
1.
2.
3.
4.
5.

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
İngilizce dilinin kullanımıyla ilgili kişisel ve profesyonel yetkinliğin arttırılması,
ve bunu yaparken kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
Bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde
tutulması,
Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; deneyim ve emeğe saygı
gösterilmesi,
Kurumsal kaynakların korunarak özenli ve etkin kullanımının sağlanmasıdır.
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Genel İngilizce Kurslarımız günlük hayatta kullanılan İngilizceyi öğrenmek
isteyenlere yöneliktir ve Başlangıç, Orta ve İleri düzeylerde toplam 11 kurdan oluşur.
Programımız yabancı dilin dilbilgisi eğitimine ek olarak bütün özellikleri ile
konuşarak, dinleyerek ve okuyarak bir bütün halinde ve etkinliklerle öğrenileceği
anlayışı üzerine kurulmuştur. Deneyimlerimiz öğrencilerin derslere düzenli devam
etmelerinin ve ders dışı kitap ve internet destekli kaynaklar okumak ve film izlemek
gibi kişisel çabalarının artı başarı sağladığını göstermektedir. Kurslarda ders veren
eğitmenler Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) öğretim
elemanları arasından Kurs Komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda seçilir.
Dönem sonunda sınıf eğitmeni değişebilir. Bu konuda öğrencilerin herhangi bir talebi
olamaz.
KURLAR
Her kur 10 hafta sürer ve haftada 6 saat olmak üzere toplam 60 saat dersten oluşur.
Bir kurun sınavlarında başarılı olan öğrenciler bir üst düzeye devam etme hakkı
kazanırlar. Düzeyler aşağıdaki gibidir:
Genel İngilizce
İş İngilizcesi 1, 2, 3, 4
Başlangıç Düzeyi 1, 2, 3
Orta Düzey 1, 2, 3, 4
İleri Düzey 1, 2, 3, 4 (Konuşma)
Adv 4 kurunu başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz sertifika almaya hak kazanırlar.
DÜZEY BELİRLEME SINAVI
Kurslarımıza yeni başvuran her öğrenci kayıt sırasında verilen bir düzey belirleme
sınavı sonucuna göre uygun bir sınıfa yerleştirilir. Kursun ilk haftası içinde, gerekirse,
sınıf eğitmeninin ve Kurs Koordinatörünün onayı ile öğrenci bir alt veya bir üst
düzeydeki bir sınıfa geçirilebilir. Aynı düzeydeki bir sınıftan diğer bir sınıfa geçiş
yapılamaz.
KAMPÜSE GİRİŞ
Katılımcıların kampüse girerken güvenlik görevlilerine fotoğraflı kurs katılımcı giriş
kartlarını göstermeleri gerekmektedir. Derslere devam ettikleri her dönem için
katılımcılara yeni bir kart verilecektir. Kampüse araçla giriş mümkün değildir.
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DERS SAATLERİ
Sonbahar, Kış ve İlkbahar Kursları
Hafta içi (Salı, Perşembe):

Hafta Sonu (Cumartesi, Pazar):

Yaz Kursları
Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Perş.) :

Hafta Sonu (Cumartesi, Pazar):

18:30 – 19:20
19:35 – 20:25
20:40 – 21:30
10:00 – 10:50
11:05 – 11:55
12:10 – 13:00

18:30 – 19:20
19:35 – 20:25
20:40 – 21:30
10:00 – 10:50
11:05 – 11:55
12:10 – 13:00
13:15 – 14:05

SINAVLAR
Her kurda öğrenciler ilk beş haftanın sonunda bir ara sınav ve onuncu haftanın
sonunda verilen bir final sınavı alırlar ve bu sınavların sonuçlarına göre bir üst düzeye
devam etme hakkı kazanırlar. Sınavlara girmek zorunludur. Her iki sınav ortalamada
%50 ağırlık taşır. Girilmeyen sınavın notu sıfır olarak hesaplanır. Bir üst kura devam
etmek için gerekli ortalamalar aşağıda belirtildiği gibidir:
Başlangıç Düzeyi 1, 2, 3 ve Orta Düzey 1, 2, 3, 4: 60
İleri Düzey 1, 2, 3, 4: 65
(İleri Düzey 4: 5. Hafta: Sunum: %50, 10. Hafta: Mülakat: %50)
İş İngilizcesi 1, 2: 65
Bu ortalamaların altında kalan ve bir üst kura devam edemeyecek öğrencilerimiz %25
indirimli kurs ücretiyle aynı kuru tekrarlayabilirler.
Telafi sınavları: Sınava giremeyen öğrencilerimiz mazeretlerini yazılı olarak - bir
sağlık kurumundan alınmış rapor, iş gezisini veya eğitimini belgeleyen çalışılan
kurumdan alınan onaylı belge vs. ile - sınav öncesinde veya sınav gününden sonra en
fazla bir hafta içinde Kurs Ofisine iletmek ile yükümlüdürler. Bu belgeler Kurs
Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda katılımcıya
telafi sınavı verilecektir.
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Mazereti kabul edilen öğrenciler Kurs Ofisi ile iletişime geçerek ya diğer
programın sınav günü misafir öğrenci olarak ya da belirlenen bir gün ve
saatte telafi sınavını alabilirler.
Sınav sonrası yapılan derslerde öğretmenlerimiz öğrencileriyle sınav
sorularının cevaplarının üzeriden geçerler. Ayrıca, okula gelerek derse
giren ancak telafi sınavına daha sonra girmek isteyen öğrencilerimiz sınava
hazırlanmak için daha çok zamana sahip oldukları i çin bu da haksız bir
durum yaratmaktadır. Bu sebeplerden dolayı geçerli bir nedenle sınava
giremeyen öğrencilerimizin tekrar derse katılabilmeleri için muhakkak
sınava girmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz ara sınava girene kadar
6. haftadan sonraki derslere katılamazlar.
GENEL KURALLARIMIZ
1.
Derslere devam: Kurslara devam, hem kişisel öğrenme hem de eğitimin
sürekliliği açısından önemlidir. Öğrencinin her dönemde derslerin en az 2/3'üne
devam etmesi beklenmektedir.
2.
Derse giriş çıkış saatlerine uyulması zorunludur. Bir öğrencinin derse geç
girmesi veya erken çıkması diğer öğrencilerin ve eğitmenin dikkatini dağıtmakta ve
dersi bölmektedir.
3.
YADYOK binası içinde sigara içmek ve her türlü tütün ürünü tüketmek
yasaktır.
4.
Derste cep telefonu kullanılamaz. Cep telefonlarının çalması, derste fısıltıyla
bile olsa telefonla konuşulması ve mesajlaşmalar sınıftaki diğer öğrencilerin ve
öğretmenin dikkatini dağıtmakta ve bu konuda Kurs Ofisine şikayetler gelmektedir.
Öğrencilerin derse girmeden önce telefonlarını kapatmalarını rica ederiz.
5.
Ödemeler: Kurs ücretleri kursa kayıt sırasında belirlenen ödeme planına göre
ödenmelidir. Ödemelerin aksaması durumunda katılımcı öğrencilik haklarını
kaybedecektir. Eğitim başladıktan sonra ayrılanlara ödeme iadesi yapılmaz.
6.
Kayıt dondurma: Öğrenci, sağlık durumuyla veya işyeriyle ilgili mazeretini
resmi olarak belgelemesi ve derslerinin başlangıcından itibaren 24 ders saatini
geçmemiş olması şartıyla, kaydının dondurulmasını talep edebilir. Kayıt dondurma
süresi 1 yıldır. Geçerli bir nedenle kayıt dondurmuş olan öğrencilerin kurslara geri
döndüklerinde kurs ücretlerine zam yapılmışsa bu farkı ödemeleri gerekir.
7.
Kurslara ara vermek zorunda kalan öğrenciler, bu süre bir kurs dönemini
aşmadığı takdirde, başarıyla bitirmiş oldukları kurun bir üst seviyesine devam
edebilirler. Bir dönemden daha uzun bir süre ara veren öğrenciler ise kursa devam
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edebilmek için tekrar düzey belirleme sınavına girerler.
8.
Kursa ara vererek yurt içi veya yurt dışında başka bir eğitim kurumuna
devam etmiş olan öğrencilerin, daha üst düzeydeki kurlara devam etmek
istemeleri halinde, aldıkları eğitimi belgelemeleri ve yeniden düzey belirleme
sınavına girmeleri gerekmektedir.
9.
İki sınavının ortalaması 90 ve üzeri olan öğrenciler dönem aralarında bir kur
atlayabilirler. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda yeniden düzey belirleme sınavı
alabilirler.
10. Derslerin son haftası diğer dönem devam etmek isteyen öğrencilerin
doldurmaları için bir önkayıt formu verilir. Bu form öğrencinin devam etmek niyetinde
olduğunu gösterir ve Kurs Ofisi’nin planlama yapmasına yardımcı olur ancak öğrenci
kesin kayıt yaptırmış olmaz. Kesin kayıt işleminin tamamlanması için kayıt tarihleri
içinde ödeme yapılması gerekmektedir.
11. Kursiyerlerin kayıt yenileme işlemlerini son kayıt tarihine bırakmamalarını
önemle rica ediyoruz. Kontenjanların dolması halinde kayıtlar son kayıt tarihinden
önce de kapanabilir.
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Eğitimlerin sonunda derslere %75 ve üzeri oranında devam eden katılımcılara eğitimin
içeriğini, eğitmenleri ve eğitim şartlarını değerlendirmeye yönelik kısa bir anket
uygulanır. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için
yapılan bu değerlendirmelerin nesnel bir şekilde gerçekleşmesi arzulanan faydayı elde
edebilmek için çok önemlidir.
İdari ya da akademik personel tarafından kendisine haksız bir uygulama yapıldığını ve
bundan dolayı mağdur olduğunu düşünen katılımcı, aşağıda belirtilen işlemleri takip
etmelidir:
1. Katılımcı bu durumu yarattığına inandığı personel ile temas kurup sorunu
çözümlemek üzere bir diyalog başlatacaktır.
2. Katılımcı şikayetine neden olan durumun giderilmediğini düşünüyorsa Öğrenci
Dilekçesi Formu’nu doldurup Kurs Ofisi Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir.
3. İngilizce Kursları Yürütme Kurulu’nda değerlendirilecek olan dilekçeyle ilgili karar
Kurs Koordinatörü tarafından katılımcıya bildirilecektir.
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