
 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ DERS PROGRAMLARI 

Ø Pearson Assured tarafından akredite edilmiş olan birimimiz, uluslararası dil öğretim 
standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek amacıyla programlarını oluşturur. 

Ø Başkent Üniversitesi İngilizce hazırlık eğitimini, başarı ile bitirmiş veya İngilizce hazırlık 
eğitiminden muaf olmuş tüm lisans programlarından (dört yıllık programlardan); 

1. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler, bütün üniversite 
eğitimleri  süresince, kendi bölümlerinde akademik ve mesleki İngilizce dersleri alırlar. 

2. Eğitim dili % 30 İngilizce olan bölümlerde okuyacak öğrenciler; 
A. Birinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde akademik İngilizce dersleri alırlar. Bu 

dersler, akademik İngilizceyi öğretmeyi amaçlayan, B1 seviyesinde derslerdir ve 
temel dört dil becerisini ve akademik dili bütünleşik bir şekilde geliştirmek için 
tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derslerde, bağımsız çalışmaya ve öğrendiklerini söz 
konusu alanlarına uygulamaya teşvik edilirler. 

B. İkinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde, Akademik ve Mesleki İngilizce Dersleri 
alırlar. Bu dersler akademik ve mesleki İngilizceyi öğretmeyi amaçlayan B1+ 
seviyesinde derslerdir ve dört temel dil becerisini ve akademik ve alanla ilgili dili 
bütünleşik bir şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu derste; bağımsız 
çalışmaya ve ders içeriğinde öğrendiklerini söz konusu alanlarına uygulamaya teşvik 
edilirler. 

C. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, öğrencilere fakültelerin tercihlerine göre sınav 
becerilerini geliştirme, sunum becerileri ve/veya çeviri dersleri sunulur. 

3.    Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler; 
A. Birinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde başlangıç düzeyinde (beginner level) genel 

İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, 
temel dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim 
sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır. 

B. İkinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde temel düzeyde (elementary level) genel 
İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında da temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, 
temel dört dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeleri, 
başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları 
öğrenmeleri amaçlanır. 
 

Ø Başkent Üniversitesinde bir ön lisans programında (iki yıllık meslek yüksek okullarında) 
okuyacak olan öğrenciler; 

A. Birinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde başlangıç düzeyinde (beginner level) genel 
İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında telem dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, 
temel dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri, başlangıç düzeyinde iletişim 
sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenmeleri amaçlanır. 

B. İkinci sınıfta, güz ve bahar dönemlerinde temel düzeyde (elementary level) genel 
İngilizce dersleri alırlar. Bu ders kapsamında da temel dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri, 
temel dört dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmeleri, 
başlangıç düzeyinde iletişim sağlayabilecek sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları 
öğrenmeleri amaçlanır. 
 

 



 

 


