YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
w w w . y d y o. u l u d a g . e d u . t r

YABANCI DİL KURSLARI

“AVRUPA DİL KRİTERLERİNE
UYGUN
AKADEMİK DİL EĞİTİMİ”
Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri’nin “CEF” (Common European Framework) belirlediği
6 Temel Dil becerisi baz alınarak alanında uzman akademisyenler ile öğrencilerimize ve farklı
sektörlerde çalışanlara yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça) kursları
düzenlenmektedir.
10-20 kişilik modern ve son teknoloji ile donatılmış sınıflarımızda verilen eğitimimizde yabancı
dilde etkin bir iletişime ulaşılabilmesi için her ay derslerde öğretilen ve ADP (CEF) ölçütlerine
göre 6 beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavlar yapılmakta ve böylece bilinçli ve akademik bir eğitim
sağlanmaktadır. Bir üst kura devam etmek isteyen öğrencilerin seviye bitirme sınavlarında tüm
becerilerde en az % 60 oranında başarı göstermeleri gerekmektedir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dil Öğeleri (Kelime bilgisi ve Gramer)
Dinleme Anlama
Okuma Anlama
Yazılı Anlatım
Sözlü Anlatım (Monolog)
Karşılıklı Konuşma (Diyalog)

Max.Puan
20
20
20
20
10
10
----Toplam 100

Min.Puan
12
12
12
12
6
6
----60

A) GENEL YABANCI DİL (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça)

ADP (CEF)ölçütlerine göre düzenlenen genel yabancı dil kurslarımız toplam 6 seviyeden
(A1,A2,B1,B2,C1,C2) oluşmaktadır ve her seviye 3 ay (12 hafta -120 saat) sürmektedir.
(* B1 ve B2 seviyesi aynı zamanda ERASMUS, MEVLANA ve SECONDOS değişim programları için
geçerlidir. ERASMUS, MEVLANA ve SECONDOS ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda “D “
bölümündedir.)
Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Çarşamba/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30
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B) UÜDS MERKEZİ YABANCI DİL YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK KURSU (100 saat)

Uludağ Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı (UÜDS) üniversitemizde Yüksek Lisans yapmak
isteyen adaylar, diğer üniversitelerin öğrencilerinden Zorunlu Hazırlık Sınıfı uygulanan
programlara yatay geçiş yapmak isteyenler ve üniversitemiz öğrencilerinden Zorunlu
Hazırlık Sınıfı bulunan programlarda Çift Ana Dal ya da Yan Dal yapmak isteyen öğrenciler
için Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde Ocak ve Haziran aylarında olmak
üzere yılda iki kez yapılmaktadır.
Bu kursumuz UÜDS sınavına hazırlanmayı hedeflenmektedir. UÜDS Sınavı konularına göre
kelime bilgisine, UÜDS tarzı sorulara, testlere, test çözme tekniklerine, okuma ve gramer
tekrarlarına yöneliktir. Bu kurslarımızda tamamıyla bu sınava yönelik hazırlık yapıldığından
katılmak isteyen bireylerin yeterli düzeyde (en az A2) yabancı dil bilgisine sahip olmaları
gerekmektedir. Bu kurslarımıza katılmak isteyen bireyler öncelikle kurumumuzun ilgili
dildeki seviye tespit sınavından yeterli puana ulaşmaları gerekmektedir. (Seviye Tespit
Sınavları her gün mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır, son beş yıl içerisinde
UÜDS/KPDS/ÜDS/YDS Notu 30 ve üzeri olanların Seviye Tespit Sınavına girmelerine gerek yoktur.
Bu kişiler başvuru sırasında Sınav Sonuç Belgelerinin bir örneğini teslim etmek zorundadır. )

Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Çarşamba/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30

C) HIZLANDIRILMIŞ YOĞUN YDS / e-YDS KURSU (100 saat)
Bu kursumuz YDS sınavına hazırlanmayı hedef almaktadır. YDS konularına göre kelime
bilgisine, YDS tarzı sorulara, testlere, test çözme tekniklerine, okuma ve gramer
tekrarlarına yöneliktir. Bu kurslarımızda tamamıyla bu sınava yönelik hazırlanma
yapıldığından katılmak isteyen bireylerin yeterli düzeyde (en az A2) yabancı dil bilgisine
sahip olmaları gerekmektedir. Bu kurslarımıza katılmak isteyen bireyler öncelikle
kurumumuzun ilgili dildeki seviye tespit sınavından yeterli puana ulaşmaları
gerekmektedir. (Seviye Tespit Sınavları her gün mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır, son beş
yıl içerisinde UÜDS/KPDS/ÜDS/YDS Notu 40 ve üzeri olanların Seviye Tespit Sınavına girmelerine
gerek yoktur. Bu kişiler başvuru sırasında Sınav Sonuç Belgelerini bir örneğini teslim etmek
zorundadır. )

Kurs Günleri:
3. Seçenek
4. Seçenek

Pazartesi/Çarşamba/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30

Kurs süresi toplam on haftadır (100 saat). Dersler, ilk iki aşamada dilbilgisi, okuduğunu
anlama ve soru türlerine yönelik strateji geliştirme ve üçüncü aşamada kelime bilgisi
geliştirme doğrultusunda üç aşamalı olarak yapılacaktır. Her derse alanında uzmanlaşmış
iki akademik personel aralarında eşgüdümlü çalışarak devam edecek ve ders yoğunluğu
aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
1. GRAMMAR & USE of LANGUAGE: 6 SAAT
2. READING SKILLS& STRATEGIES FOR SKILLS DEVELOPMENT:2 SAAT
3. VOCABULARY DEVELOPMENT: 2 SAAT
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YDS Hazırlık kursu GRAMMAR & USE of LANGUAGE derslerinde konular aşağıdaki
programda belirtildiği gibi işlenecek, konu anlatımları bilgisayar ortamında olduğu için,
her bir öğrenciye sunumlar E-mail veya DVD ortamında verilerek öğrencilerin konuları
takip etmeleri kolaylaştırılacak ve bunun yanında her bir öğrenci için ekstra materyal
sağlanacaktır. READING SKILLS & STRATEGIES FOR SKILLS DEVELOPMENT derslerinde
okuduğunu anlamaya yönelik paragraf çalışmaları yapılacak ve diğer soru türlerine yönelik
geçmiş yıllarda çıkmış olan sorular, öğrencinin taktik ve strateji geliştirmesine yönelik
olarak kapsamlı bir şekilde incelenecektir. VOCABULARY DEVELOPMENT dersindeyse ÜDS
ve KPDS’ de en çok çıkan kelimelerle ilgili çalışmalar yapılarak, öğrencinin sınava yönelik
kelime bilgisini arttırmayı hedefleyen çalışmalar yürütülecektir. Kursların sınavdan önceki
haftasında deneme sınavları uygulanacak ve her öğrenciye geri bildirim sağlanacaktır.
Belirtilen hususlarda başarıya ulaşmak için düzenli katılım ve beraberinde verilen ödevleri
takip etmek son derece önemlidir.
KURS PROGRAMI
1. HAFTA : Sentence Structure, Verb Tenses, Tense , Cümle Tamamlama
2. HAFTA: Modals & Similar Expressions, Eşanlamlı Cümleler
3. HAFTA: Active-Passive Voices, The Causative, Diyalog Tamamlama
4. HAFTA: Gerunds-Infinitives-Participles, Duruma Uygun Düşen İfadeler
5. HAFTA: Conditionals and Wish Clauses, Paragraf Tamamlama
6. HAFTA: Noun Clauses, Prepositions-Prepositional phrases, Phrasal Verbs, Paragraf
Tamamlama
7. HAFTA: Relative Clauses, Paragrafta Uygun Olmayan Cümleler
8. HAFTA: Adverbial Clauses, Conjunctions & Transitions,Klasik Paragraf Soruları
9. HAFTA: Grammar Revision, Klasik Paragraf Soruları
10. HAFTA: Cloze Test, Deneme Sınavı ve Geri Bildirim

D) ERASMUS ve MEVLANA KURSLARI (120 saat) (=GENEL YABANCI DİL “B1 veya B2”)

Bu kursumuzun amacı öğrencileri bir yandan katılacakları değişim programına hazırlamak,
diğer yandan ise gidecekleri ülke hakkında bilgi vermek ve günlük hayatta
karşılaşabilecekleri durumların üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu kursumuz
öğrencileri uluslararası yapılan sınavlara da hazırlamaktadır. B1 veya B2 düzeyindeki
kurslarımızı başarı ile bitiren öğrenciler tüm ülkede geçerli ULUDAĞ Üniversitesi Sertifikası
ile birlikte ERASMUS ve MEVLANA Dil Seviye Belgelerini ilgili dilde almaktadırlar ve ayrıca
Uludağ Üniversitesi ERASMUS ve MEVLANA dil sınavına girmelerine gerek yoktur.
(* Sınavlar ve kurslar ile ilgili eşdeğerlik tablosuna ydyo.uludag.edu.tr/yabanci_dil_kurslari
adresinden ulaşılabilmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için öğrenci işlerine müracaat
ediniz!)
Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Çarşamba/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30
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E) IELTS / TOEFL / TestDaF HAZIRLIK KURSLARI (120 saat)
Bu kurs programımıza İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde olan bireyler katılabilmektedir.
Amacımız bireyleri IELTS ya da TOEFL sınavında hedeflenen düzeye ulaştırmaktır.

Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Çarşamba/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30

F) AKADEMİK YAZIŞMA VE ÇEVİRİ TEKNİKLERİ (48 saat)
Bu kurs programımıza İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde olan bireyler katılabilmektedir.
Program iki aşama halinde yürütülmekte olup, ilk aşamada yoğun bir şekilde cümle ve
metin analizi ve çevirisi yapılmakta ve akademik kelime çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
Bir sonraki aşamadaysa akademik yazışma ve iletişim teknikleri işlenmektedir. Örnek
yazışma ve metinler incelenerek, kompleks yapılı cümlelerin analizi yapılmakta ve gerekli
görüldüğünde ilgili yapılara yönelik gramer çalışması da programa dahil edilmektedir.
Katılımcıların kendi yazdıkları bilimsel makale ve çalışmalara da yer verilmekte ve bunun
yanı sıra örnek ve özgün çalışmaların çevirisi sınıf ortamında yapılmaktadır.
Programın içeriğinde özellikle özet yazmaya (abstract) ve teşekkür yazısına; grafik, tablo
ve resim analiz etmeye ve yorumlamaya, akademik kelimeleri eş anlamlılarıyla birlikte
öğrenmeye ve karmaşık yapılı cümle analizlerine yer verilmektedir.
Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Perşembe veya Salı/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-12:00

G) AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ (48 saat)
Bu kurs programımıza İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde olan bireyler katılabilmektedir.
Program, asıl olarak akademisyenlere ve akademik ortamlarda sunum veya konuşma
yapanlara destek olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, örnek sunumlar incelemekte,
yoğun bir şekilde uygulamalar yapılmakta, katılımcıların ders içinde sunum yapmaları
sağlanmakta, kendilerine bireysel olarak dönüt verilmekte ve gerekli görüldüğü yerlerde
dilbilgisi yapıları, iletişim stratejileri ve akademik kelime bilgisini geliştirmeye yönelik
çalışmaları yer verilmektedir. Buna ek olarak telaffuz ve vurgulama gibi dil alanlarının yanı
sıra sözlü olmayan iletişim becerilerine de (vucut dili, jest, mimik vb.) ağırlık verilmektedir.
Program dahilinde özellikle sunum yaparken kullanılan kalıplara (Giriş, gelişme, sonuç,
soru-cevap, özetleme, veri ve grafik yorumlama, öneriler ve değerlendirmeler bölümleri)
yer verilmektedir.
Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

Pazartesi/Perşembe veya Salı/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-12:00
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H) KONUŞMA KULÜBÜ (48 saat)
Bu kurs programımıza İngilizce seviyesi en az B1 düzeyinde olan bireyler katılabilmektedir.
Programın amacı, sözlü iletişim becerilerini geliştirmek, farklı ortamlarda kendini doğru ve
akıcı olarak ifade edebilmek, kelime ve yapı bilgisini aktif ve etkili bir şekilde kullanabilmek,
iletişim stratejilerini gerekli yerlerde kullanabilmek, bunun yanı sıra katılımcıların sosyal
yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Program dahilinde karşılıklı görüş alış verişlerinin yer aldığı tartışma konularına, soru-cevap
seanslarına desteklenmekte, sunum etkinliklerine, güncel konularla ilgili yorum yapmaya ve
problem çözmeye yönelik etkinliklere ağırlık verilmektedir. Telaffuz ve vurgulama gibi dil
alanlarının yanı sıra sözlü olmayan iletişim becerilerine (vücut dili, jest, mimik vb.) de yer
verilmektedir.

Kurs Günleri:
1. Seçenek
2. Seçenek

İ)

Pazartesi/Perşembe veya Salı/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-12:00

İŞ İNGİLİZCESİ –İŞ ALMANCASI (48 saat)
Bu kurs programımıza İngilizce seviyesi en az A2 düzeyinde olan bireyler katılabilmektedir.
Kursumuzun amacı bireylerin hedef dili iş hayatında sıkça karşılaşılabilecek durumlarda
(Toplantılara katılma, toplantı yapma, toplantı aralarında sosyalleşme, telefon görüşmeleri,
iş başvuruları, teklifler vb.) etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Tüm konular iş
hayatı ve günlük hayattaki durumlar çerçevesinde işlenmektedir. Bu kursumuza katılmak
isteyen kurumlar kurs koordinatörü ile gerçekleştirebilecekleri anlaşma ile kurs yer, gün ve
saatini tamamen esnek olacak şekilde kendi istekleri doğrultusunda ayarlayabilmekte ve
gerekirse sürekli değişen bir program oluşturabilmektedirler.
Kurs Günleri: (*Yer, gün ve saat sadece kurumsal anlaşmalarda esnektir!)
3. Seçenek
4. Seçenek

Pazartesi/Perşembe veya Salı/Cuma
Cumartesi/Pazar

18:00-20:45
09:00-13:30
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