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2017-2018 AKADEMİK YILI BİLGİLENDİRME FORMU
Eğitim- Öğretim Süresi:

İngilizce Hazırlık Programı Sistemi:

Önemli Tarihler:

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İngilizce Hazırlık Programının süresi, Güz Yarıyılı 14 hafta, Bahar Yarıyılı 20 hafta olmak üzere toplam 34 haftadır. Haftanın beş 
günü toplam 20 saat ders yapılır. Bir ders saati 50 dakikadır.

Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık 
Programında üç ayrı Eğitim-Öğretim 
düzeyinden oluşan kur sistemi 
uygulanmaktadır. Akademik yılın başında 
yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavına 
(Placement Test) göre öğrenciler 
Temel (Foundation - A1-A2), Orta 
(Intermediate - B1), veya Orta-Üstü 
(Upper-Intermediate - B1+) düzeylerinden 
birine yerleştirilirler. Her kurun sonunda, 
öğrenciler Düzey Yükseltme Sınavına (POP 
- Phase of Progress) girerler. Öğrencilerin, 
akademik yıl sonunda Orta-Üstü Düzeyi 
başarıyla tamamlamaları ve DUIYES (Doğuş 
Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı) 
sınavını geçmeleri beklenmektedir.

Tüm seviyeler için gerekli başarı notu 100 
üzerinden en az 60’tır.  

Orta-Üstü düzeyi tamamlayan öğrenciler 
Haziran ve Ocak aylarında yapılan DUİYES 
(Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik 
Sınavı) sınavına girmeye hak kazanırlar. Her 
yıl Eylül ayında yapılan DUİYES sınavına 
ise, bir önceki senenin tüm öğrencileri ve 
yeni kayıtlı öğrencilerden yerleştirme sınavı 
sonrası bu sınavı almaya hak kazananlar 
girerler.

Akademik yılın başında yapılan seviye 
belirleme ve yeterlilik sınavları sonucunda 
Temel veya Orta düzeyden başlayan bir 
öğrenci bütün kurları başarıyla tamamlarsa 
eğitimi bir akademik yıl sürer. Orta-
Üstü Düzeyde başlayan bir öğrenci güz 
dönemini başarıyla tamamlarsa Ocak 
ayındaki DÜİYES (Doğuş Üniversitesi 
İngilizce Yeterlilik Sınavı) sınavına girmeye 

hak kazanır ve başarılı olduğu takdirde 

bahar yarıyılında fakülte derslerini almaya 

başlayabilir. Ocak ve Haziran aylarında 

yapılan DÜIYES (Doğuş Üniversitesi 

İngilizce Yeterlilik Sınavı) sınavına Orta-

Üstü (Upper İntermediate) düzeyini 

başarıyla tamamlayan öğrenciler girme 

hakkına sahiptir. Eylül ayında yapılan 

DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce 

Yeterlilik Sınavı) sınavına diğer kurlardaki 

öğrencilerimiz de girebilir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine 

getirdikleri halde iki yıl sonunda başarılı 

olamayan Hazırlık Programı öğrencilerine, 

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi 

uyarınca DÜİYES  hakkı verilir.

2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Akademik Takvimine ve önemli tarihler ile ilgili detaylı bilgiye www.dogus.edu.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Yaz öğretimi açılması Yükseköğretim Kurulu’nun izniyle, şekli, süresi ve yürütülmesi ise Senato tarafından belirlenen esaslar ile 
düzenlenir. Yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırdığı takdirde, Orta (Intermediate) ve Orta-Üstü (Upper-Intermediate) düzeylerde yaz 
öğretimi süresi içinde de eğitim öğretim yapılabilir. 



Başarı Değerlendirme

Devam Zorunluluğu

Ofis Saatleri

Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programındaki 
eğitim-öğretimleri süresince yerine 
getirecekleri yükümlülükler, her eğitim 
öğretim yılının başında Yabancı Diller 
Bölümü Başkanlığı tarafından duyurulur. 

Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık 
Programındaki öğrencilerin başarı durumları, 
akademik yıl içindeki ara sınavlar, kısa 
sınavlar, ödevler, online etkinlikler, konuşma 
ve yazma sınavları, kur sonunda  yapılan 
Düzey Yükseltme Sınavları ve yılda üç defa 

yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Öğrencilerin bir düzeyde başarılı 

sayılabilmesi için gerekli olan başarı notunun 

%40’ı düzey içi değerlendirmelerden ve 

%60’ı Düzey Sonu Sınavından oluşur. 

Düzey içi değerlendirme ölçütleri ve tarihleri 

her akademik yılın başında belirlenerek, 

öğrencilere duyurulur.

Ayrıca, öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri 

Senato tarafından kabul edilen Ulusal 

ve Uluslararası Yabancı Dil sınavlarının 

sonuçlarına göre de belirlenebilir. 

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, 

istedikleri takdirde, YÖK’ün (Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun) kabul ettiği Ulusal 

ve Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına da 

girebilirler. Bu sınavların herhangi birinden 

kabul edilen puanı alan öğrenciler İngilizce 

Hazırlık Programından başarılı sayılırlar 

ve başlayacak olan ilk dönemde bölüm 

programlarına kayıt yaptırabilirler.

İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri, bir akademik yıldaki toplam ders saati sayısının en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Mazeretleri ne 
olursa olsun, bir akademik yıldaki toplam ders saatinin %15’inden fazlasına katılmayan öğrenciler, devamsızlıkları nedeniyle başarısız 
sayılır ve düzey yükseltme sınavlarına giremezler. Bu öğrencilerin devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler ve bir sonraki akademik yılın 
başında yapılacak olan DÜİYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı) sınavına girme hakları saklıdır.

Tüm okutmanların haftada iki gün ofis saati vardır. Öğrenciler belirtilen saatlerde okutmanlarını görebilir ve danışabilirler. Okutmanların 
danışma saatleri öğrencilere dönem başında duyurulur.

Sınavlar
TOEFL IBT 72
CAE C
PTE 55
KPDS/ÜDS/YDS 60

Kabul Edilmesi Önerilen En Düşük Puanlar



Meslek Yüksekokulu:
Çengelköy Yerleşkesi, Bahçelievler Mh. Bosna Bulvarı No:140 
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

Lisans Bölümleri:
Acıbadem Yerleşkesi, Acıbadem 34722 Kadıköy / İstanbul

BİLGİ MERKEZİ 
Birçok kütüphane ve 
arşiv merkezine 30 
dakika mesafede.

TURİSTİK ALANLAR 
Müzeler, tarihi yerlere ulaşım 30 
dakika mesafede.

YEME İÇME ALANLARI
Üniversite çevresinde yürüme 
mesafesinde çeşitli kafe ve 
restoranlar bulunmaktadır.

KONAKLAMA
Kadıköy ve Üsküdar çevresinde 

Üniversitemize 15  dakika 
mesafede yurtlar bulunmaktadır.

ŞEHİRLER ARASI VE 

YURTDIŞI ULAŞIM
Havaalanı dışında, hızlı trene 35 
dakika, otogara 10 dakika mesafede. 
Ayrıca uluslararası Sirkeci Tren Garına 
10 dakika mesafede.

SOSYAL ALANLAR
Üniversitemiz sinema, tiyatro, 
opera ve sergi salonlarına 10 

dakika mesafede.


