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1) KURLAR / DERS PROGRAMI / KİTAPLAR
A. Eğitim Süresi ve Kurlar
İngilizce Dil Okulu’nda öğretim yılı iki sömestr devam eder. Her sömestr iki yarı-dönemden
oluşmaktadır. Dil Okulu programı 4 kurdan oluşmaktadır. Her kur yaklaşık 8 haftalık bir süreyi kapsar.
Öğrenciler yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki düzeylerden birine yerleştirilirler.
A1
Elementary
A2
Pre-intermediate
B1
Intermediate
B2
Upper-intermediate
Sınıfların oluşturulması
Sınıflar, her kur sonunda öğrencilerin final geçme notları esas alınarak oluşturulur. Her sınıfa tüm puan
gruplarından eşit sayıda öğrenci yerleştirilir. Sınıf listeleri hazırlanırken, sınıfların başarı düzeylerinin
mümkün olduğunca denk olması, kız ve erkek öğrenci sayılarının dengeli olması, farklı ülkelerden gelen
öğrencilerin eşit dağıtılması gibi unsurlar dikkate alınır. Zira, bu faktörler sınıf içi uyum açısından son
derece önemlidir. Yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak yerleştirmeler yapıldığı için öğrencilerin sınıf
değiştirme talepleri kabul edilmez. Öğrencilerin sınıf değişiklikleri, sınıf dengelerinin bozulmasına
sebep olarak çeşitli idari ve akademik sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.
B. Ders Programı
Dersler haftada 5 gün toplam 24 saattir. Bir ders 45 dakikadır. Ders programları her kur başında ilan
edilir.
C. Ders Kitapları
Tüm öğrenciler kitaplarını ilk hafta içinde temin etmek zorundadırlar. Ödemelerini kayıt esnasında
Türkiye’den yapmış olan öğrenciler, kitaplarını ELS Bookstore’dan temin edebilirler. Kitap ödemesi
yapmamış olan öğrenciler ELS idaresine başvurabilirler. İlk haftadan sonra derslere kitapsız ve deftersiz
gelen öğrenciler derslere alınmayacaktır. Fotokopi ile çoğaltılan kitaplar ile gelen öğrenciler derse kabul
edilmeyecektir. Derslerde kullanılmış, üzeri yazılı kitaplar kullanılamaz. Bu sebeple kur tekrarı yapan
öğrencilerin yeni kitap alması gerekmektedir. Bu öğrenciler, yılın başında ödedikleri kitap parasına
ilaveten ELS Bookstore’a ek ödeme yaparak tekrar ettikleri kurun kitaplarını temin edeceklerdir.
Bulunduğu kuru ilk defa okuyan öğrenciler aşağıdaki kitapları kullanacaktır.
Speak Out A1 SB+WB
Gateway Serisi (A2/B1/B2)
What a World Reading Serisi (1/2/3)
Supplementary Material: Reading, Writing, Listening, Speaking
Kur tekrarı yapan öğrenciler için (aynı kuru 2. kez tekrar eden öğrenciler) farklı bir kitap serisi
kullanılacaktır.
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2) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Her seviyenin sonunda öğrenciler aşağıdaki puanlama esas alınarak 100 üzerinden en az 65 puan almak
koşuluyla bir üst kura geçebilirler. 65 puan alamayan öğrenciler aynı kuru tekrar etmek zorundadırlar.
• Aynı kurda 3 defa üst üste başarısız olan (Akademik başarısısızlık veya devamsızlıktan dolayı
başarısızlık) öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.
• Bir akademik yıl içinde 2 defa devamsızlıktan kalan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.
Kur Geçme Notu Hesaplaması :
QUIZZES
ATTENDANCE
ASSIGNMENTS & HOMEWORK
INDEPENDENT READING
MIDTERM EXAM
FINAL EXAM
Total

% 10
%5
%5
% 10
% 30
% 40
% 100

Quizzes (Habersiz yapılan küçük testler) (%10 Puan)
Her kurda 8-10 quiz verilmektedir. Bu quizlerin tamamının ortalaması %10 üzerinden başarı notuna
ilave edilmektedir. Bu quizler öğrencilere daha önceden haber verilmeksizin, ders öğretmeninin
uyguladığı programa göre yapılacaktır. Kaçırılan quizlerin telafisi söz konusu değildir ve herhangi bir
quizi kaçıran öğrenci bu quizden “0” puan almış sayılacaktır. Devam zorunluluğu ile ilgili kurallara uygun
bir devamsızlık mazereti olan öğrenciler kaçırdıkları quizlerden muaf tutulur.
Independent reading (Bağımsız Okuma Ödevi) (%10 Puan)
Öğrenciler, her yarı-dönem ders saatleri dışında okudukları / çalıştıkları belli bir kitaptan yada bir
kitabın bölümlerinden sınava tabi tutulurlar. Bağımsız okuma ödevi, her yarı-dönem içinde müfredatla
birlikte ilan edilir.
Attendance (Derse Devam Durumu) (%5 Puan)
ELS’de derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslerin en az %85’ine devam etmek zorundadırlar.
Öğrencilerin devam durumları her ders saati için ayrı kaydedilir ve aşağıdaki tabloya göre puanlanır.
Devam notu hesaplanırken, öğrencilerin mazeretli kabul edildiği ders saatleri devamsızlığından
düşülmez.
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Devam durumu puanlama kriteri
DEVAMSIZLIK SAATİ
0
1 – 5 SAAT DEVAMSIZLIK
6 – 10 SAAT DEVAMSIZLIK
11 – 15 SAAT DEVAMSIZLIK
16 – 20 SAAT DEVAMSIZLIK
21 – 25 SAAT DEVAMSIZLIK
26 – 30 SAAT DEVAMSIZLIK
31 SAAT ÜZERİNDE DEVAMSIZLIK

(TOPLAM 5 PUAN)
5
4,5
4
3,5
3
2
1
0

Homework (Proje ve Ödevler) (%5)
Öğrencilere verilen ödev, proje, yazılı çalışmalar gibi ek faaliyetler ders içinde kontrol edilerek kur
sonunda puanlanır.
Midterm exam (Ara Sınav) (%30 Puan)
Her yarı-dönem ortasında yapılan bu sınav üç ayrı bölümden oluşmaktadır:
Reading, Writing, Listening (Her bölüm 10 puandır.)
Final exam (Final Sınavı) (%40 Puan)
Her yarı-dönem sonunda yapılan bu sınav dört ayrı bölümden oluşmaktadır:
Reading, Writing, Listening, Speaking (Her bölüm 10 puandır.)
PROFICIENCY EXAM (Yeterlilik Sınavı)
ELS’de eğitimlerini tamamlayan öğrenciler aşağıdaki koşullarda fakültedeki eğitimlerine başlayabilirler.
a) B2 seviyesinde geçme notu 75 ve üzeri bir puan olan öğrenciler Proficiency sınavından muaf
tutulurlar.
b) B2 seviyesinde geçme notu 65-74 puan arası olan olan öğrenciler Proficiency sınavına girmek
zorundadırlar. Proficiency sınavından en az 65 veya üzeri bir puan alan öğrenciler fakülte derslerine
başlayabilirler.
• Her iki aylık dönemin sonunda bir defa Proficiency Sınavı yapılmaktadır.
• Her yarı-dönem sonunda yapılan bu sınav dört ayrı bölümden oluşmaktadır:
Reading, Writing, Listening, Speaking.
• B1 seviyesini 80 ve üzeri bir puanla bitiren öğrencilere de bu sınava katılma hakkı tanınmaktadır.
• 1 Akademik Yıl içinde Proficiency Sınavını geçemeyen öğrenciler (devamsızlık ya da başarısızlık
sebebiyle üniversite ile ilişiği kesilenler hariç), ELS’deki derslere bir yıl daha devam edebilirler.
Proficiency sınav geçme notları;
• Lisans Programı
(BA)
: 65 puan (100 üzerinden)
• Yüksek Lisans Programı
(MA)
: 70 puan (100 üzerinden)
• Doktora Programı
(PhD)
: 80 puan (100 üzerinden)
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• ELS’de devam etmeyen öğrenciler ;
a) Aşağıdaki Proficiency sınavlarına girebilirler
1) Yeni akademik yıl başında verilen sınav (Eylül/Ekim), (Daha önce B2 seviyesini başarıyla
bitirememiş öğrenciler bu sınava girebilmek için Seviye Tespit Sınavından en az 75 veya üzeri bir
puan almak zorundadır.)
2) 2. Session sonunda verilen sınav (Şubat )
3) 4. Session sonunda verilen sınav (Haziran)
ELS’de eğitime devam etmeyen öğrencilerin, bu sınavlara katılabilmek için sınavlardan önce ilan
edilen son kayıt tarihine kadar, ilan edilen banka hesap numarasına 125 € (eşdeğeri 245 KM) sınav
ücreti ödedikten sonra ELS idaresine gelerek sınav kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
b) ELS’de yapılan Proficiency sınavına eşdeğer olarak kabul edilen diğer uluslararası sınavlara
katılabilirler.
1) Lisans programına başvuran öğrenciler;
a) IELTS Academic sınavında 6 puan ve üzeri
(Türkiye’de sadece British Council sınav merkezinde alınanlar*)
b) TOEFL IBT with 70 puan ve üzeri
(Türkiye’de sadece üniversitelerin TOEFL sınav merkezinden alınanlar*)
2) Yüksek lisans programına başvuran öğrenciler;
a) IELTS Academic sınavında 6 puan ve üzeri
(Türkiye’de sadece British Council sınav merkezinde alınanlar*)
b) TOEFL IBT with 75 puan ve üzeri
(Türkiye’de sadece üniversitelerin TOEFL sınav merkezinden alınanlar*)
3) Doktora programına başvuran öğrenciler;
a) IELTS Academic sınavında 6,5 puan ve üzeri (Türkiye’de sadece British Council sınav merkezinde
alınanlar)
b) TOEFL IBT with 80 puan ve üzeri (Türkiye’de sadece üniversitelerin TOEFL sınav merkezinden
alınanlar*)
alarak eğitimlerine başlayabilirler.
* Başka herhangi bir TOEFL/IELTS sınav merkezinden (Özel kurslar, danışmanlık merkezleri vb.)
alınan sınavların sonuç belgeleri IUS’ta yeterlilik belgesi olarak Kabul edilmeyecektir.
Bu tür bir sınav sonucu bulunan öğrenciler, sınav sonuç belgesinin “ORIJINAL” i ile “ŞAHSEN” ELS
Müdürüne teslim etmek ve bir mülakata girmek zorundadırlar. Sınav sonucunun öğrenci kopyası
yada fotokopisi vb. kabul edilmez. Bu belgelerin geçerlilik süresi olarak, sınav sonuç kağıdının
üzerindeki geçerlilik süresi esas alınır.
C. Tüm sınavlarda uyulması gereken kurallar:
• Sınavlara girebilmek için güncel fotoğraflı resmi bir kimlik gösterilmesi zorunludur. Kimlik
kartındaki fotoğraf eski ise kontrolü yapan sınav gözetmeni başka bir kartın gösterilmesini
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isteyebilir. Pasolar, özel grup ve klüp kartları kimlik yerine geçmez. Kabul edilen kimlikler sadece
IUS öğrenci kartı, pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyettir.
• Öğrenciler “Ad-Soyad” ve “Öğrenci Numarası” bilgilerini sınav kağıtlarına tükenmez kalemle
yazmak zorundadırlar.
• Sınavlara gelirken öğrenciler yanlarında kalem, silgi, kalemtraş gibi malzemeleri bulundurmak
zorundadırlar. Sınav esnasında öğrenciler arasında kalem, silgi vb. malzemelerin alışverişine izin
verilmez.
• Sınav esnasında tüm öğrenciler cep telefonlarını kapatarak sınav gözlemcisine teslim etmek
zorundadırlar.
• Sınavlarda sözlük, dijital sözlük, hesap makinesi vb. yardımcı malzemelerin kullanımı yasaktır.
• Sınavlarda kopya çekmek ve intihal (başkalarının çalışmalarını izinsiz kullanmak) büyük bir
akademik suçtur. Kopya çekmeye teşebbüs eden ya da kopya çekerken yakalanan öğrencinin
sınav kağıdı sınav gözetmenleri tarafından alınarak, İngilizce Dil Okulu Müdürlüğü'ne bildirilir ve
öğrenci hakkına disiplin soruşturması başlatılır. Sınavda intihal yoluyla kullanılmış bölümler
puanlanmaz ve “0” alır.
• Sınav öncesinde veya sınav esnasında, sıralara / masalara yazı yazmak veya not almak yasaktır.
• Sınav sırasında, öğrenciler, tuvalet de dâhil hiçbir gerekçe ile dışarı çıkamazlar. Sınıftan çıkan
öğrencinin sınavı bitmiş sayılır.
• Öğrenciler, ilk 20 dakika içerisinde, sınavlarını bitirmiş olsalar dahi, sınav salonlarını
terkedemezler ve sınava 20 dakikadan fazla geç kalmış öğrenciler sınava alınmazlar.
D. Derslerde uyulması gereken kurallar:
• Öğrenciler ders esnasında cep telefonlarını sadece sözlük yada ders araç gereci olarak kullanabilir.
Ders sırasında telefonla görüşmek, mesaj göndermek, sosyal medyayı kullanmak ya da oyun
oynamak yasaktır.
• Öğrenciler, ders kitapları ile ders araç-gereçleri ile derse gelmek zorundadırlar. Kitapları olmayan
öğrenciler derslere alınmaz. Kur tekrarı yapan öğrenciler, yeni kitap almak zorundadırlar.
• Öğrenciler, maksimum 5 dakikaya kadar geç kalmaları halinde derse kabul edilirler ve devam
çizelgesinde “GEÇ KALDI“ olarak işaretlenirler. 2 defa geç kalan öğrenci 1 saat devamsızlık yapmış
sayılır. 5 dakikadan daha geç derse gelenler derse alınmazlar.
• Öğrencilerin (özellikle de başlangıç düzeyindeki öğrencilerin) yanlarında sözlük bulundurmaları
gerekmektedir. Dijital sözlük kullanan öğrenciler sözlüklerinin seslerini kapatmak zorundadırlar.
3. DEVAM ZORUNLULUĞU
• İngilizce Dil Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere en az %85 oranında
devam etmek zorundadırlar.
• Devamsızlığı %15 üzerinde olan öğrenciler final sınavına giremezler ve bulundukları kurda
kalmış sayılırlar.
• Bir akademik yıl içinde 2 defa devamsızlıktan kalan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.
• Devamsızlığı %15’in üzerinde olan öğrencilerin bursu, devamsızlık oranına göre düşürülür.
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•
•
•

Her öğrenci kendi devamsızlığını ve notlarını takip etmekle yükümlüdür. Öğrenciler haftalık
devam bilgilerine, SIS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ten ulaşabilirler. Öğrencinin devamsızlığı % 15’i (30
saati) aştığında, sistem öğrenciyi otomatik olarak “devamsızlıktan kaldı” olarak tanımlar.
Öğrencilerin okul idaresinden veya ders öğretmenlerinden izin almaları gibi bir uygulama
yoktur. Öğrenci derse girip girmeyeceğine kendisi karar verir.
%15 devamsızlık limiti hastalık, doktor randevusu, konsolosluk işlemleri, oturma izni işlemleri,
polisteki işlemler, ev bulma, taşınma vs. durumlar düşünülerek belirlenmiştir. Öğrenciler, 10
günün altında raporlu olmaları, acil veya özel işleri gibi tüm mazeretlerini %15 lik devamsızlık
süresi içinde kullanacaklardır, bu tür durumlar için öğrenciye ekstra bir izin verilmeyecektir.
Dolayısıyla öğrencilerimiz, devamsızlık limitini bir hak olarak değil, yukarda belirtilen
durumlarda kullanabilecekleri bir imkân olarak görmelidirler ve mecbur olmadıkça devamsızlık
yapmamalıdırlar. Devamsızlık limitini uyku, arkadaş sohbeti, gezmek gibi nedenlerle boş yere
kullanan öğrenciler, daha sonra devamsızlık yapmalarını zaruri kılan durumlarla karşılaşınca zor
durumda kalmakta ve hatta okudukları kurda devamsızlıktan dolayı kalmaktadırlar.

ELS İdaresi tarafından kabul edilebilecek mazaretler ;
a) 10 gün ve üzeri hastalık raporları (hastalık, kaza, ameliyat, bulaşıcı hastalık vb. gibi durumlar).
Devlet hastanesinden bu tür bir raporu olan öğrenciler, raporlarını, rapor süresinin bittiği
tarihten en geç üç gün sonrasına kadar bir dilekçe ile ELS Müdürlüğüne iletmek zorundadırlar.
b) 1. dereceden akrabası vefat eden öğrenciler 1 hafta mazeretli sayılırlar.
c) Öğrencilerimiz, burada belirtilmeyen başka makul mazaretler için, (uçak tehiri,
memleketlerinde doğal afet, kendi iradeleri dışında gelişen ulaşım güçlükleri, vb.) ELS idaresine
dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.
o 10 günün altındaki raporlar devamsızlıktan düşülmez.
o Özel doktor ve diş hekimlerinden alınan raporlar kabul edilmez, sadece devlet
hastanesinden alınan raporlar dikkate alınır.
o Verilen raporların geçerlilik süresinde öğrencinin beyanı değil, hastane raporunda
verilen tarihler esas alınır.
o Yukarıda belirtilen mazeretler sonucunda derslere gelemeyen öğrenciler bu tarihlerde
yapılan quizlerden, independent reading sınavı ve midterm sınavlarından muaf
tutulurlar. Final ve Proficiency sınavlarında ise, öğrenciye daha sonra telafi sınavı verilir.
4) YAZ OKULU
• Yaz Okulu bir akademik yıl içinde programı tamamlayamamış öğrencilerin yaz döneminde
tamamlamalarını ve Eylül ayında fakültelerdeki eğitimlerine başlamalarını sağlamak için
açılmaktadır.
• Bu sebeple Yaz Okulunda sadece B1 ve B2 seviyelerinde programlar açılır. Yaz Okuluna o yıl
A2 ve B1 seviyelerini başarıyla bitirmiş veya B2 seviyesini tekrar etmek isteyen bütün
öğrenciler devam edebilir. ELS’de eğitime iki kur süresinden fazla ara vermiş olan öğrenciler
ile Bosna-Hersek, Türkiye veya başka ülkelerdeki üniversitelerde okuyan ya da liseyi yeni
bitirmiş öğrenciler Seviye Tespit Sınavında gerekli puanı almak şartıyla B1 veya B2
seviyesindeki programa devam edebilirler.
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•
•
•

Yaz Okulu öğrencileri, normal yarı-dönemlerde geçerli olan akademik ve idari kurallara
tabidir. Yaz Okulunda normal yarı-dönemlerde uygulanan programlar uygulanır.
Yaz Okulu sonunda yapılan Yeterlilik Sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler (4. Kuru
başarıyla bitiren yada B1 seviyesini 80 ile bitiren öğrenciler) ile daha önce B2 seviyesini
başarıyla bitirmiş öğrenciler girebilir.
Yaz Okulu ücreti ve programı 4. Yarı dönemin ilk haftasında ilan edilir. Yaz Okulu normal
eğitim yılı kapsamında olmadığı için, burslu öğrenciler de eğer devam etmek isterlerse Yaz
Okulu ücretini ödemek zorundadırlar.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. ELS’de girmiş olduğum sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?
Ara sınavlar sonrasında, sınav notları (detayları ile birlikte) ve quiz ortalamaları içeren bir rapor her
öğrencinin sınıfa asılacaktır. Öğrenciler kur sonu geçme notlarını‚ Öğrenci Bilgi Sisteminden (SIS)
kendi dosyalarından takip edebilecektir.
2. Öğrenci Bilgi Sistemine (SIS) nasıl ulaşabilirim?
IUS’ta eğitimlerine başladıktan sonra, her öğrenci için bir dosya açılır ve IUS Öğrenci İşleri
tarafından öğrenciye bir kullanıcı adı ve parola verilir. Bu sisteme www.ius.edu.ba adresindeki SIS
bölümünden ulaşılır.
3. Okulda kendi bilgisayarımla internete nasıl erişirim?
IUS’te kablosuz internet erişimi mevcuttur. Öğrencilerin kendi bilgisayarları ile kablosuz ağa
bağlanabilirler.
4. IUS Öğrenci İşleri ve ELS idaresi arasındaki fark nedir?
ELS öğrencileri, ELS’deki dersleri ile ilgili konuları ve kitap alımlarını ELS idaresinde, bunun dışındaki
tüm işlemlerini (öğrenci belgesi, öğrenci kimliği) IUS Öğrenci İşleri’nde (Student Affairs Office) takip
edebilirler.
5. Oturma izni ve sağlık işlemleri hakkında hangi birimle görüşmeliyim?
Bu işlemler ile IUS Sosyal İşler Daire Başkanlığı (SCHSA) Vize Departmanı ile görüşmelisiniz.
6. ELS’de tamamladığım kurları gösteren ya da Proficiency sınavını geçtiğime dair bir yazı nereden
alabilirim?
ELS İdaresinden alabilirsiniz.
7. Kaydımı nasıl dondurabilirim?
IUS Öğrenci İşleri ve Muhasebe Departmanı ile görüşebilirsiniz.
8. Ödemelerim ve burs durumum hakkında kiminle görüşebilirim?
Muhasebe departmanı ile görüşebilirsiniz.
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9. Kayıt yaptırdığım fakülte ile ilgili sorularım hakkında kiminle görüşebilirim?
Fakülte veya bölümünüzle ilgili en sağlıklı bilgileri Bölüm Koordinatörlerinden edinebilirsiniz. Bölüm
koordinatörlerini fakülte sekreterlerinden öğrenebilirsiniz.
10. Kaç saat devamsızlık yaptığımı öğrenebilir miyim?
Her öğrenci kendi devamsızlığını ve notlarını takip etmekle yükümlüdür. Öğrencilere devam
durumları her yarı dönemde midterm sınavları sonrası duyurulur.
11. Arkadaşımı derse misafir olarak getirebilir miyim?
ELS sınıf listelerinde isimleri olmayan öğrenciler derse katılamazlar.
12. Sınav kağıdımı inceleyebilir miyim?
Öğrenciler Midterm / Final / Proficiency sınav kâğıtlarını incelenmek istediklerinde bir dilekçe ile
idareye başvururlar. Sınav kâğıtlarının incelenmesinde kurda ya da Yeterlilik Sınavında başarız olan
öğrencilere öncelik verilir. Sınavların incelenmesi, ilgili ELS müdür yardımcısı veya atayacağı bir
görevli tarafından yapılır.
13. Sınav sonucuma itiraz edebilir miyim?
Öğrenciler sınav kâğıtlarını inceledikten sonra, sınav sonuçlarına itiraz etmek istediklerinde yeni bir
dilekçe ile idareye başvururlar. ELS idaresi tarafından bir sınav inceleme komisyonu oluşturulur ve
itiraz edilen sınav kâğıdı tekrar incelenir.
14. Sınav tekrar incelendiğinde, hata tespit edilirse, notlarım düzeltiliyor mu?
Öğrencilerin yazılı sınav itirazları sonucunda, sınav kâğıdında herhangi bir maddi hata görülürse,
akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı tarafından gerekli düzeltme yapılır ve öğrencinin sınav
sonucu tekrar ilan edilir.
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