HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yabancı Dil I/II (İngilizce) Muafiyet Sınavı Usul ve Esasları
1. Yabancı Dil dersi Muafiyet Sınavı her eğitim-öğretim yılı güz dönemi başında akademik
takvimde yer alan derslerin başlangıç tarihinden itibaren en geç üç hafta içerisinde yapılır.
2. Sınava sadece Üniversitemize yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencileri ile Dikey Geçiş,
Yatay Geçiş, Lisans Tamamlama, YÖS vb. bir nedenle Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ara
sınıf öğrencilerinden zorunlu Yabancı Dil dersini daha önce hiç almamış olanlar başvurabilir.
Bu madde kapsamına girmeyen ara sınıf öğrencilerinin sınav başvuruları geçersiz sayılır.
3. Sınav, öğretim planında zorunlu ders olarak yer alan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II
derslerinin müfredatının tümünü kapsayacak şekilde hazırlanır ve uygulanır.
4. Sınava başvuru işlemlerinin ve sınav uygulamasının yüz yüze yapılması esastır, ancak özel
koşullar nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde sınava başvuru işlemleri ve sınav uygulaması
çevrimiçi olarak yapılabilir.
5. Yüz yüze sınav uygulamalarında ihtiyaç olması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu başka
birimlerden öğretim elemanı görevlendirilmesini talep edebilir.
6. Muafiyet Sınavı evrakları, iki (2) yıl boyunca saklanır. İtiraza konu olan sınav evrakları ise,
itiraz süreci idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar saklanır.
7. Sınavın sonuçları, sınav tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde Yüksekokulun web
sitesinden ilan edilir ve bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin, sınavdan aldığı notlar dersin
başarı notu olarak öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilir.
8. Öğrencinin, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki beş (5) iş günü içerisinde sınav
sonucuna dilekçe ile itiraz etme hakkı vardır. Bu tarihten sonra yapılan itiraz işlemleri dikkate
alınmaz. İtirazlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, yürürlükteki yasal mevzuat ve
yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilip karara bağlanır ve itiraz sonuçları sadece
öğrencinin dilekçede belirttiği e-mail adresine e-posta olarak gönderilir. Şayet öğrenci sınav
itiraz sonucunu yazılı olarak almak isterse Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile şahsen
başvuru yapmalıdır.
9. Sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekir. Sınav sonucunda 70 ve üzeri bir
puan alan öğrencinin not çizelgesinde başarılı ibaresi yer alır ve öğrenci bilgi sisteminde
öğrencinin aldığı Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri için Muaf (M) notu verilir. Bu harf
notu öğrencinin genel ortalamasına dâhil edilmez.

