T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Dil Eğitimi Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zorunlu
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi
Amaç
MADDE 1- Bu yönerge, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2’nci maddesi (o) bendine göre, yabancı dil muafiyet
sınavında uygulanacak esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2- Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran
öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav tekrarlanır. Bir önceki
öğretim yılında veya sınav tarihinden önce kayıt dondurduğunu belgeleyen öğrenciler ek
kontenjandan gelen öğrenciler ile birlikte sınava alınırlar.
Uygulama
MADDE 3- Yabancı Dil Muafiyet Sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava
katılmak isteyen öğrencilere üniversiteye kayıt işlemi sırasında sınavın gün, saat ve yerini
gösteren giriş belgesi verilir. Sınava katılmayan öğrenciler yabancı dil dersini almak
zorundadırlar ve kontenjanla kaydedilen öğrenciler için açılan sınava giremezler.
MADDE 4- Başka bir üniversitede yabancı dil dersini alıp başarısız olanlar, muafiyet
sınavına alınmazlar ve dersi tekrar ederler.
MADDE

5- Yabancı Dil Muafiyet Sınavı her öğretim yılının ilk haftası sonunda

yapılır.
MADDE 6- Öğretim yılı başında üniversiteye kayıt yaptıran ve Yabancı Dil Muafiyet
Sınavına girmek isteyen öğrencilerden giriş belgesi karşılığında sınav harcı alınır. Sınav harcının
miktarı her yıl üniversite yönetim kurulunca belirlenir. Sınava katılmayan öğrencilere harçları
geri ödenmez.
Değerlendirme
MADDE 7- Yabancı dil Muafiyet Sınavında, öğrencilere zorunlu yabancı dil derslerinin
(İngilizce-Almanca-Fransızca) müfredat programı uyarınca bir test uygulanır. Test sonuçları 100
puan üzerinden değerlendirilir. Muafiyet Sınavı’nda 50 ve üzeri puan, alanlar yılda 4 kredi
yabancı dil dersi okutulan birimlerde bu dersten muaf sayılırlar. Paket program uygulayan
birimler ile üst sınıflarda ve/veya yılda 4 krediden fazla yabancı dil okutulan birimlerde, sınav
sonuçları ve muafiyet durumu ilgili birim ve Dil Merkezi temsilcilerinden oluşacak komisyonca
belirlenir.
MADDE 8- Sınav sonuçları en geç öğretim yılının ikinci haftası başında ilân edilir ve
ilgili birimlere bildirilir.
Eşdeğerli Sınavlar
MADDE 9- Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavların birinden başarılı
olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri Dil Merkezince incelenir ve yabancı dil dersinden
muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar verilir.
Yürürlük
1/2

MADDE 10- Bu yönerge Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu’nda kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu yönergeyi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.
Senato Karar Tarihi :
Senato Karar Sayısı :

21/09/2006
02/05
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