İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ERASMUS SINAVI DUYURUSU
 İDÜ Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İngilizce yeterlilik sınavı yüz yüze olarak,
 Çoktan seçmeli test sınavı 13.04.2022 Çarşamba günü merkez yerleşkede (Rektörlük binası)
derslik AL01, AL02, AL05, AL06 ve AL07’de 15.30-18.00 arasında,
 Sözlü sınav 15.04.2022 Cuma günü 10.00’da başlayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 Hem çoktan seçmeli sınav için sınava gireceğiniz sınıf bilgileri, hem de sözlü sınav için sınıf ve
randevu saati bilgileri üniversitemiz Erasmus+ web sitesinde (http://idu.edu.tr/?page_id=6672)
duyurulacaktır. Bu nedenle ilgili web sitesinin düzenli takibi çok önemlidir.
 Yazılı sınav listeleri derslik kapılarına da asılacaktır. Adaylar, sadece listede isimlerinin bulunduğu
sınıfta sınava girebilirler.
 Sınavlar tam belirtilen saatlerde başlayacağı için öğrencilerimizin sınav saatlerinden en az 20
dakika önce sınav yerinde hazır olarak beklemeleri çok önemlidir.
 Test sınavı hakkında bilgiler şu şekildedir:
 Sınav 80 sorudan oluşmakta olup sorular YDS tarzındadır.
Benzer sorular için
http://ydyo.idu.edu.tr/Fakulte/DuyuruSecim/237 linkine bakabilirsiniz.
 Sınavdan en az 20 dakika önce sınava gireceğiniz sınıfta hazır bulunmanız gerekmektedir.
 Sınav öncesi öğrenci kimliğinizin yanınıza olduğundan emin olunuz ve görevli öğretim elemanının
kimlik kontrolü yapabilmesi için bu kimliği sıra üzerinde bırakınız.
 Sınav öncesinde cep telefonunuzun kapalı konumda ve erişemeyeceğiniz bir yerde (tercihen çanta
içerisinde) olduğundan emin olunuz. İsterseniz telefonunuzu kapalı durumda ve üzerinde ad-soyad
bilgisi etiketli olarak öğretim elemanı masası üzerine de bırakabilirsiniz. Bu konudaki sorumluluk
öğrencilere aittir.
 Sınav dinleme bölümü ile başlayacaktır. Geç gelen öğrenciler, dinleme bölümü bitene kadar (ilk 10
dakika) sınava alınmazlar. Sınava geç kalan adaylar, ilk 15 dakika içinde (dinleme bölümü bittikten
sonra) sınava girebilecektir. 15.45’ten sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır.
 Yoklama listesini imzaladığınızdan emin olunuz.
 Sınav öncesinde, optik formda gerekli bilgileri doldurma ve kodlama işlemini eksiksiz yapınız.
 Sınav sırasında su dışında herhangi bir yiyecek ve içecek tüketimi yasaktır.
 Öğrenciler sınav salonunu sınavın ilk 30 dakikasından önce ve son 5 dakikası içerisinde terk
edemezler.
 Sınav salonunda kalan son 2 öğrenci birbirini beklemek zorundadır.
 Sınav bitiminde optik formu ve soru kitapçığını görevli öğretim elemanına eksiksiz teslim
ettiğinizden emin olunuz.
Değerlendirme
 Bu sınavın çoktan seçmeli bölümünden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü sınava
girebileceklerdir.
 Eşdeğer yabancı dil belgesi sunan öğrencilerin puanı 60 ve üzerine eşit ise sadece İDÜ Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sözlü sınavına katılırlar.
 Nihai sonuçlarınız hesaplanırken çoktan seçmeli sınavın %75’i ve sözlü sınavın %25’i alınacaktır.
 Sözlü sınavla ilgili bilgiler şu şekildedir:
 Sözlü sınava girmeye hak kazanan her öğrencinin sınıf ve randevu saati bilgisi üniversitemiz
Erasmus+ web sitesinde (http://idu.edu.tr/?page_id=6672) paylaşılacaktır. Randevu saatlerine
uymanız çok önemlidir. Sınava zamanında katılmayan öğrencilere daha sonra süre
verilmeyecektir.
 Sözlü sınav bireysel olup her öğrenci için yaklaşık 10 dakika sürecektir.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

