ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ – 3. MODÜL
ÇEVRİMİÇİ DERSLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Öğrencilerimiz,
2020-2021 Güz Dönemi Temel İngilizce Bölümü 3. Modül dersleri 15.02.2021 tarihinde
başlayacaktır. Çevrim içi dersler UZEM sistemi üzerinden gerçekleşecek olup,
öğrencilerimizin sisteme UZEM kullanıcı adı ve mail şifreleriyle giriş yapması
gerekmektedir. Öğrencilerimizin UZEM sisteminde hesapları tanımlandıktan sonra
sınıf/seviye atamaları otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz “derslerim”
sayfasından bu sınıflara erişim sağlayabileceklerdir. Ekteki dokümanlarda detaylı bilgi
mevcuttur. Öğrencilerimizin bu dokümanları dikkatli bir şekilde okuması ve teknik sorunlar
yaşamaları halinde uzem@altinbas.edu.tr adresine ulaşmaları gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık okulu derslerinde %80 katılım mecburidir. Öğrencinin katılamadığı
durumlarda kaçırdığı ödevlerin ve derslerin telafisi yapılmayacaktır. Öğrencilerimizin derse
katılamadıkları durumlarda öğretmenlerini bilgilendirmeleri gereklidir. Günlük çevrimiçi ders
saatleri ve modül süreleri aşağıdaki gibidir. Hazırlık Okulunda her çevrimiçi ders 45 dakika
sürmektedir, ders araları 10 dakikadır. B1 ve B2 öğrencilerinin her Çarşamba 14.00-16.00
saatleri arasında fakülte derslerine katılımları mecburidir. Bu dersler öğrencilerimizin Hazırlık
Programı boyunca fakültelerine hazırlanmaları ve kendi bölümleriyle ilgili bilgi sahibi
olmaları açısından önem arz etmektedir.
A1
5 saat- 09.00 – 13.25
A2
5 saat- 09.00 – 13.25
B1
5 saat- 09.00 – 13.25
B2-16H
4 saat- 09.00 – 12.30

8 hafta
8 hafta
8 hafta
16 hafta

İngilizce Hazırlık Okulu programı çevrimiçi derslerinde öğrencilerimizin aktif katılımı
öğrenme süreci açısından oldukça önemlidir. Öğrencilerimizin sınıf içi tartışmalar, projeler
gibi tüm öğrenme aktivitelerinde aktif olarak rol alması gerekmektedir. Sistem üzerinden
çevrimiçi derse giriş yapıp, aktif katılım göstermeyen, bilgisayar başından ayrılan öğrencilerin
çevrimiçi etkinlikleri otomatik olarak kayıt olmaktadır ve bu durumun tekrarlanması halinde
bu öğrencilerimiz önce danışman Öğretim Görevlisi; sonra ise Seviye Koordinatörleri
tarafından uyarılacaklardır.

Çevrimiçi ders ve ödevlerde kullanılacak olan ders kitapları ile ilgili gerekli bilgilendirme
danışman Öğretim Görevlileri tarafından derslerin ilk günü yapılacaktır. Öğrencilerimiz dijital
ders kitaplarını internet üzerinden sipariş ederek temin edebilirler. Kitapların öğrencilerimiz
tarafından en kısa sürede temin edilmesi derslerin işlenişi açısından oldukça önemlidir.

