
       Neden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Seçmeliyiz?  Önemli Hususlar 

 Çok uluslu bir firmada staj yapmak ya da çalışmak, 

 Eğitime yüksek lisans veya doktora ile devam etmek ya da akademik 
kariyer yapmak, 

 Öğrencilik esnasında Erasmus+ ya da Mevlana gibi değişim programlarıyla 
eğitimin bir kısmını dünyanın çeşitli ülkelerinde geçirmek, 

 Zorunlu değil, isteğe bağlı olmasının öğrenme üzerine olumlu etkileri, 

 Yabancı öğretim elemanları ile konuşma dersleri, 

 Butik eğitim, bire bir ilgilenme, 

 Lise eğitiminden hemen sonra farklı bir atmosferi olan üniversiteye 
başlandığında yaşanabilecek kültür şoku, şehir ve öğrencilik yaşamına 
alışma, arkadaş bulmakta güçlük çekme, akademik başarısızlık gibi olası 
olumsuzlukları önlemek 

 Azami eğitim süresini etkilemiyor, 

 Mezun olduktan sonra dil eğitimi almanın zaman ve ciddi bir yatırım 
gerektirmesi, 

 İngilizce her zaman gerekli olacağı için SENE KAYBI DEĞİL. 

 İngilizce Hazırlık sınıfında başarısız olunması durumunda sene tekrarı söz 
konusu değildir, bu öğrenciler de bölümlerine devam edebilirler.  

 Ekle-sil haftasında da Hazırlık sınıfında öğrenim görmek tercih edilebilir. 

 Hazırlık dersleri gündüz yürütülmektedir, dolayısıyla İkinci Öğretim 
öğrencileri harçlarını ödeyecekler ancak derslere gündüz devam edecekler. 

 İlk dönem sonunda başarısız olanlar dilerlerse bölümlerinden (ön koşulu 
olmayan) ders alabilirler. 

 Hazırlık tercih etmiş olmak kesin kayıt anlamına gelmemektedir. Öğrenciler 
kontenjan dâhilinde hazırlık okumaya hak kazanıp kazanmadıklarını 10-11 
Eylül 2018 tarihleri arasında yd.bilecik.edu.tr adresinden öğrenebilirler. 

 Bu tarihler arasında hak kazanan öğrenciler tek tek aranacaktır. Bu yüzden 
telefonlarına cevap vermeleri ya da kayıt ekranındaki numaralarını güncel 
tutmaları önemlidir. 

 Kayıt esnasında İngilizce Hazırlığı seçmemiş olanlar taleplerini 
yabancidiller@bilecik.edu.tr adresine iletebilir. 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı - Tel: 0 228 214 14 72 - 0 228 214 14 03 

Web: yd.bilecik.edu.tr   e-posta: yabancidiller@bilecik.edu.tr 

 

3 – 5 Eylül 2018  KAYIT (e-devlet üzerinden)  

3 – 7 Eylül 2018  KAYIT (Şahsen, üniversitede kurulacak stantlarda)  

10 – 11 Eylül 2018  Hazırlık Başvuru Sonuçlarının açıklanması (www.bilecik.edu.tr ve yd.bilecik.edu.tr)   

11 – 14 Eylül 2018  Kontenjan dahilinde olan öğrencilere telefonla ulaşılması 

17 – 28 Eylül 2018   Hazırlıktan vazgeçme ve yenilerinin dâhil edilmesi 

24 – 28 Eylül 2018  Oryantasyon Haftası (Hazırlık tercih edenler mutlaka katılmalıdır)  

27 Eylül 2018  Hazırlık Seviye Tespit Sınavı (Hazırlık tercih edenler mutlaka katılmalıdır) 
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