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Soru ve Yanıtlarla Đngilizce Hazırlık Sınıfı (PACE)

Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Sınıfının adı PACE’tir (Preliminary Academic Course of
English). PACE öğrencileri dinleme, okuma, yazma ve konuşma gibi dil becerilerini
akademik düzeyde öğrenirler. PACE’in amacı öğrencilerimizin Bölümlerindeki ilk
yıllarında ve alanlarındaki kariyerlerinde gerek duyacakları dil becerilerine bir geçiş
sağlamaktır.

Öncelikle, içtenlikle tebrik ederiz; hayrlı uğurlu olsun ☺.

imdi, özetle !unlar olacak:
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Eğitim dili %30 %100 Đngilizce olan bütün Bölümlerde Đngilizce Hazırlık Sınıfı
zorunludur. Eğitim dili %100 Türkçe olan Bölümlerde ise Đngilizce Hazırlık Sınıfı
isteğe bağlı olarak alınabilir, zorunlu değildir.

PACE Yeterlilik ve Muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler ba!arısız sayılır ve bir yıl
süreli PACE eğitimine alınırlar.

PACE Yeterlilik ve Muafiyet sınavı

günü;

%100 Đngilizce Programlardaki öğrencilerimiz için
arasında;
%30 Đngilizce Program (yalnızca Psikoloji Bölümü) öğrencilerimiz için
arasında
A Blok’ta yapılacak olup öğrencilerimiz sınav yerlerini bina giri!lerindeki duyuru
panolarından öğrenebileceklerdir.

!
Eğitim dili %100 Đngilizce olan programlarda Đngilizce Hazırlık Sınıfı geçme notu 80,
eğitim dili %30 Đngilizce olan programlarda Đngilizce Hazırlık Sınıfı geçme notu
60’dır.

"
PACE Yeterlilik ve Muafiyet sınavı soru örneklerini
https://www.okan.edu.tr/sayfa/5045/sinavlar/ adresinden görebilirsiniz.

#
Evet. Ama, bu bir sınavdan çok, ölçme olarak dü!ünülebilir. PACE’de A (yeni
ba!layanlar) ve B (az bilenler) olmak üzere iki düzey ve her bir düzeyde iki alt
program vardır. Her bir alt öğretim programı “Route” olarak adlandırılmı!tır.
Öğrencilerin kendilerine uygun Route’ta ilerleyebilmesi için her öğrencinin mutlaka
düzey belirleme ölçümüne girmesini yoğunlukla öneriyoruz. Bu sınav çoktan seçmeli
(test) sorulardan olu!maktadır.
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$
PACE düzey belirleme ölçümü

tarihinde tüm öğrencilerimiz için

arasında Yabancı Diller Koordinatörlüğü binası dersliklerinde
yapılacak olup öğrenciler sınav yerlerini bina giri!lerindeki duyuru panolarından
öğrenebileceklerdir.

$
PACE Yeterlilik ve Muafiyet Sınavından ba!arılı olan öğrenciler bu düzey belirleme
ölçümüne girmezler. PACE Yeterlilik ve Muafiyet Sınavından ba!arısız olup da
düzey belirleme ölçümüne girmeyen öğrenciler ise doğrudan A Düzeyi derslerine
yazılırlar.

$ %

&
'

Yeni Yönergemize göre bu mümkün değildir. Daha önce bir yükseköğretim
kurumunda Đngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi almı! ve ba!armı! olan öğrencilerimizin
de PACE Yeterlilik ve Muafiyet Sınavına girmeleri ve PACE’ten muaf olmak için bu
sınavdan ba!arılı olmaları gerekmektedir.

&

"

A!ağıdaki çizelgede belirtilen sınavların sonuçlarını geçerlidir. Ba!ka bir sınav
sonucu geçerli değildir. Siz bu sınavlardan birine son 3 yıl içinde girdiyseniz ve
belirtilen en az notu aldığınızı gösteren belgeniz varsa Yabancı Diller
Koordinatörlüğü’ne ba!vurunuz.
YDS,
eYDS

TOEFL
iBT

PTE
Akademik

Eğitim Dili %100 Đngilizce olan
programlarda

75

79

67

B

C

Eğitim Dili %30 Đngilizce olan
programlarda

60

72

55

C

C
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$

Orijinal kitap alınması gerekmektedir. Dersler ağ tabanlı sistem üzerinden
(Blackboard®) yapılacaktır. Öğrencinin ağa girebilmesi için kitapların içindeki
!ifreye ihtiyacı olacaktır. Geçerli !ifre ise yalnızca orijinal kitapların içinde
bulunmaktadır. Derse gelirken bir öğrencinin normal olarak yanında getirmesi
gereken kitap, defter, kalem gibi gereçlere ek olarak mutlaka internete bağlanabilme
özelliği olan bir akıllı telefon veya tablet (önerilir) veya dizüstü bilgisayar ile
gelinmesi gereklidir.
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)
Mutlaka tablet olmak zorunda değil. Ama, dersler ağ tabanlı sistem üzerinden
(Blackboard®) yapılacağı için derse gelirken kapasitesi yeterli, pili sağlam ve !arjı
tam bir akıllı telefon veya tablet veya dizüstü/defter bilgisayar getirilmesi gerekiyor.

(

"

)

Kitapları 17 Eylül’den itibaren A Blok 227 no.lu derslikten paket halinde satın
alabilirsiniz. Đsteyenler için tablet de oradan satın alınabilecektir. Mesleki Đngilizce
bilgisinin verildiği alan dili dersinin kitabı ise Ya!am Merkezi’ndeki Kitabevinden
satın alınabilecektir.

(
Öğrencilerimiz için özel indirimli fiyatlarla A Düzeyi kitapları paket olarak 750 TL,
B Düzeyi kitapları paket olarak 350 TL’den satılmaktadır. Mesleki Đngilizce
bilgisinin verildiği alan dili dersinin bir adet kitabının fiyatı bu fiyatlara dahil
değildir.

*
Bu iki bakımdan mümkün değildir. Fotokopi kitap her !eyden önce yasaya göre suç
te!kilidir. Ayrıca, derslere katılmak için gerekli olan geçerli !ifreler yalnızca orijinal
kitaplarda bulunmaktadır.

"

!

!

Pazartesi – cuma her gün ders vardır. Dersler 09:10’dan (aralar ve öğlen arası dahil)
14:30’a kadar sürmektedir. Öğrenci sayımıza bağlı olarak çift tedrisat (sabah ve öğle
grupları) uygulanabilir.

%
Yıl sonu ba!arı notu 100 üzerinden hesaplanır. Eğitim dili %30 Đngilizce olan
programlar için 60, %100 Đngilizce olan programlar için 80 puandır. Yıl içinde
yapılan 2 kısa sınav (quiz) %6, 2 arasınav %14, 2 Dönem Sonu Sınavı %14, alan dili
dersleri notu %6, öğretmen kanaat notu %8, yazma ödev dosyası (writing
portfolio) %12, yıl sonu Yeterlilik Sınavı %20 ve online ödevler (ağa bağlanmak için
geçerli !ifre gerekiyor) %20 oranında ba!arı notuna katılır.

$

"

!

Bütün üniversite öğrencileri derslerine düzenli olarak devam etmek ve derslerine
çalı!makla yükümlüdür. Arada gerçekle!ebilecek elde olmayan nedenlerden veya
sağlık sorunlarından dolayı derslere gelinemezse A Düzeyi öğrencileri için

saat,

B Düzeyi öğrencilerin için ise
saat devamsızlık hakkı mevcuttur. Bu sayının
üzerinde devamsızlığı olan öğrenciler sınır geçtiklerinden sonraki sınavlara alınmaz
ve doğrudan ba!arısız olurlar.
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$
Her öğrenci derse girerken ve çıkarken dersliklerin kapısında bulunan tabletlere
üniversite kimlik kartını okutarak devam kaydını yapacaktır. Derse giri! ve
çıkı!larda tabletlere kart okutulmasının unutulmaması çok önemlidir.

+
Đngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu olan %100 Đngilizce programlarda PACE
eğitiminden ba!arılı olmak zorunludur; ba!arısız veya devamsız olanlar
Bölüm derslerine ba!layamazlar. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki yılın
Eylül ayındaki PACE Yeterlilik ve Muafiyet sınavından ba!arılı olurlarsa
Bölüm derslerine ba!layabilirler. Bu öğrenciler Eylül’deki sınavdan önce
isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimine de katılabilirler. Yaz Öğretiminden
ba!arılı olurlarsa Bölüm derslerine ba!layabilirler. Ba!arısız öğrenciler
dilerlerse Türkçe programlara geçi! yapabilirler (ko!ulları için Öğrenci
Đ!leri’nden bilgi alabilirsiniz).
Eğitim dili %30 Đngilizce olan Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz bir yıl süreli
Đngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda ba!arısız olurlarsa “Borçlu artlı” olarak
Bölüm derslerine ba!layabilirler. Ancak; mezuniyetlerine kadar PACE
eğitiminden ba!arılı olmak zorundadırlar. Bu durumdaki “Borçlu artlı”
öğrenciler yılda üç kez yapılan Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik ve Muafiyet
Sınavlarına girebilir veya isteğe bağlı olarak Yaz Öğretimine de katılabilirler.
Yaz Öğretiminden ba!arılı olurlarsa Đngilizce Hazırlık Sınıfından “Borçlu”luk
durumları kalkar; mezuniyete engel olmaz. PACE eğitiminden “Devamsız”
durumda olan öğrencilerimiz ise “Borçlu artlı” hakkından yararlanamazlar;
Đngilizce Hazırlık Sınıfı’nı tekrar etmeleri veya isteğe bağlı olarak Yaz
Öğretimine katılıp ba!arılı olmaları veya yılda üç kez yapılan Yeterlilik ve
Muafiyet Sınavından ba!arılı olmaları gerekir.
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Bilgilendirme toplantısının son bölümünde bu konuda da bilgi verilecektir.

18 Eylül Salı günü bütün PACE öğrencilerimizle birlikte Bekir Okan Konferans
Salonunda (Tıp Fakültesi binası) saat 10:00 – 12:00 arasında bir bilgilendirme
toplantısı yapılacaktır.
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Kesinlikle hayır; zor değil!
Derslerine düzenli olarak gelmek ve çalı!mak bir üniversite öğrencisi olarak sizin en
temel yükümlülüğünüz ve yeti!kin bir birey olarak tümüyle kendi sorumluluğunuzdur.
Ba!arının tek püf noktası da budur: Derslere düzenli olarak katılmak ve çalı!mak.
Önemli olan öğrenmektir; Hazırlıktan geçmek, devamsızlıktan kalmamak, vb. bunlar
zaten kendiliğinden gelecektir. Siz üzerinize dü!en vazifelerinizi hakkıyla yaptığınız
sürece ayrıca kaygı duymanıza gerek yoktur.
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