ZORUNLU YABANCI DİL I – II (İNGİLİZCE) SEVİYE TESPİT SINAVI VE MUAFİYET
UYGULAMA İLKELERİ
2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası gereğince okutulmakta olan Yabancı Dil I-II
(İngilizce) dersi için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim –
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı ve muafiyet işlemleri aşağıda
yer alan ilkeler uyarınca gerçekleştirilir.
1- Seviye Tespit Sınavı:
a. Üniversitemiz yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde
Üniversite bünyesinde ortak ad, kod ve kredi ile okutulmakta olan zorunlu yabancı dil derslerinden
üniversite web sayfası üzerinden ilan edilen veya akademik takvimde belirtilen tarihlerde seviye tespit
sınavına tabi tutulur.
b. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınav güz yarıyıl başlangıcında Yabancı Dil I
(İngilizce) ve bahar yarıyıl başlangıcında Yabancı Dil II (İngilizce) dersleri için yapılır. Sınava giren
öğrencilerden 60 ve üzeri alanlar öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten
muaf tutulurlar ve aldıkları not başarı notu olarak kaydedilir.
c. Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, açıldığı
yarıyılda bu dersleri alarak başarılı olmak zorundadır.
2- Muafiyet İşlemleri
a. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil I (İngilizce) ve Yabancı Dil II
(İngilizce) derslerinden başarılı olmuş öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla bu
derslerden muaf tutulurlar. Önceki öğrenimin değerlendirilmesi neticesinde transfer edilen derslere
ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması hesabında göz önünde
bulundurulur.
b. En az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ya da resmi dil
olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladığını belgelendirenler Yabancı Dil I (İngilizce) ve
Yabancı Dil II (İngilizce) derslerinden muaf sayılırlar.
c. ÖSYM tarafından İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL iBT, PTE Akademik)
eşdeğer olduğu YDS puanları tabloda 1’ de belirtilmiştir. ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü
olarak denktir/eşdeğerdir. Son beş (5) yıl içerisinde bu sınavlarından birine giren ve bu sınavlarda
aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrenciler durumlarını belgelendirmeler koşuluyla Yabancı Dil I
(İngilizce) ve Yabancı Dil II (İngilizce) derslerinden muaf sayılırlar:
Tablo 1. Eşdeğer kabul edilen İngilizce sınavı
Sınav Adı
YDS
YÖKDİL
TOEFL İBT
PTE AKADEMİK

Muafiyet Puanı
40
40
48
30

3- Yukarıda yer alan uygulama ilkelerinde yer almayan durumlarda; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve
diğer mevzuat hükümleri ile Senato Kararlarında belirtilen hükümler uygulanacaktır.

