İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim dili ağırlıklı olarak İngilizce'dir. İngilizce Hazırlık Programı olarak
görev ve hedefimiz, akademik yaşamınızda ve sonrasında size yardımcı olacak İngilizce okuma, yazma,
dinleme ve konuşma becerilerinizin bir bütün olarak gelişmesi için size rehberlik etmektir. Bu becerilere
halihazırda sahip olan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf tutulurlar. İngilizce yeterliğini
belgeleyen öğrencilerimiz kayıt sırasında veya sonrasında yapılan dil sınavlarına girmezler.
Üniversitemize kayıt yaptıran ve dil yeterliliği belgesi olmayan öğrenciler Düzey Belirleme Sınavı'na
(DBS) girer. Bu sınav kayıt olduğunuz gün AB2 no'lu binada yapılacaktır. Sınava giriş için kayıt sırasında
verilen öğrenci kimliğinizin yanınızda bulunması gerekmektedir. DBS'den belli bir puanın üzerinde alan
öğrencilerimiz İngilizce Yeterlilik Sınavı'na alınırlar. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin yeterlilik/muafiyet
sınavı STEP'tir. (Sehir Test of English Proficiency-Şehir İngilizce Yeterlik Sınavı)
STEP'te başarılı olan öğrencilerimiz fakültelerine doğrudan başlayabilirler. Bu sınava girip başarılı
olamayan öğrencilerimiz, İngilizce Hazırlık Programı'na üçüncü seviye olan B1 seviyesinden başlar ve bir
yarıyılda İngilizce Hazırlık Programı'nı tamamlayabilirler. Diğer tüm öğrenciler DBS sonucuna göre
belirlenecek düzeyden başlamak üzere İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi olurlar. Öğrencilerimize,
DBS’ye göre hangi kura yerleştirildikleri bilgisi 12 Eylül 2018 Çarşamba günü öğrenci e-posta adreslerine
gönderilecek bir mesajla iletilecektir.
Düzey Belirleme Sınavı (DBS), 3 - 7 Eylül 2018 tarihleri arasında fakültenize kayıt olduğunuz gün 16.0017.00 saatleri arasında yapılacaktır. DBS'de dinleme, dil ve kelime bilgisi ve okuma-anlama bilginiz test
edilmektedir. Bu sınavın sonucuna göre bir seviyeye yerleştirileceğinizden, sınavda bilmediğiniz soruları
yanıtlamamanız gerekmektedir. Gerçek seviyenizden farklı bir seviyeye yerleştirilmeniz durumunda
İngilizce Hazırlık Programı'ndan verim alamazsınız. DBS'ye girmeyen öğrenciler doğrudan başlangıç
düzeyine (A1) yerleştirilirler.
DBS'den belli bir puanın üzerinde alan öğrencilerimiz STEP'e girmeye hak kazanır. STEP, akademik yıl
başlamadan önce Güz Yarıyılı başında, Güz Yarıyılı sonunda, Bahar Yarıyılı sonunda ve Yaz Yarıyılı
sonunda olmak üzere yılda 4 kez yapılır. Bu sınav "Okuma", "Dinleme", "Yazma" ve "Konuşma"
bölümlerinden oluşur. Bu sınav "Yazılı" ve "Sözlü" olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. Okuma, Dinleme
ve Yazma bölümlerinden oluşan "Yazılı" sınav yaklaşık 2.5 saat sürer. Yazılı sınavın ertesi günü ikinci
oturum yapılır ve "Konuşma" sınavı verilir. Konuşma sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. DBS ve STEP ile ilgili
ayrıntılı bilgiye ve sınav örneğine web sitemizden ulaşabilirsiniz.
12 - 13 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek STEP'e girmeye hak kazanan öğrencilerimize cep
telefonlarından ya da kayıt sırasında verdikleri e-posta adreslerinden ulaşılarak bilgi verileceğinden kayıt
sırasında size ulaşabileceğimiz bir cep telefonu numarasını hem kayıt görevlilerine hem de İngilizce
Hazırlık Programı standındaki görevlilere vermeniz büyük önem taşımaktadır. İngilizce Hazırlık
Programı'na ilişkin bilgiyi kayıt sırasında size verilecek broşürden ya da web sitemizden öğrenebilirsiniz.
İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nda olduğunuz süre içinde tüm iletişim
@std.sehir.edu.tr uzantılı öğrenci e-postalarınız üzerinden sağlanacaktır. Bizlerle iletişim kurarken bu eposta adreslerini kullanınız.
İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili tüm sorularınızı dillerokulu@sehir.edu.tr adresine e-posta göndererek
iletebilirsiniz.

