Sevgili Işık Öğrencileri,
Tebrikler! Çok güzel bir akademik yıl olmasını dileriz.

Yerleştirme ve Yeterlik Sınavları Duyurusu
Online Yerleştirme Sınavı (Placement Test)
Bu sınav kimler için?
Işık Üniversitesi’ne DGS puanı ile kayıt yaptırmış olan;
1. İngilizce Program Öğrencileri
2. İsteğe Bağlı Hazırlık Okumayı Tercih Eden Türkçe Program Öğrencileri
Tarih: 27 Eylül 2021
Sınav açılış saati: 10:00 Sınav kapanış saati: 16:00
Süre: 75 dakika












Yerleştirme sınavı online yapılacaktır: https://isikuniversity.mrooms.net/ (Sınav sınıf ismi: SFL_Exams_2021-2022)
Sistem sınav günü ve saatinde açılacaktır.
Giriş yapmak için Işık Üniversitesi Blackboard kullanıcı hesabına sahip olmanız ve önceden test etmeniz önerilir.
Kullanıcı adı ve şifre için Işık emaillerinize mesaj gelecektir. Giriş konusunda problem yaşamanız durumunda
Blackboard & Respondus için uzem.destek@isikun.edu.tr, email sorunları için bdb@isikun.edu.tr, sınav içeriği
ile ilgili problemleriniz için ise sflinfo@isikun.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.
Sınav güvenliği için Respondus Lockdown Programını kullanacağız. Lütfen bu programı sınav gününden ÖNCE
bilgisayarınıza indiriniz ve kurunuz. Program çalışırken uzaktan bağlantı sağlayan programlar, sanal makinalar vs.
gibi program ve uygulamalar sınava bağlanmanızı engelleyecektir.
Respondus programını buradan indirebilirsiniz:
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
Sınav için mikrofon ve kamerası bulunan bir bilgisayarınızın olması gerekmektedir.
Kullanılacak platformların yer aldığı bilgi metnini lütfen dikkatle okuyun. Bilgi metinleri duyurularda yer
almaktadır. https://www.isikun.edu.tr/dgs_english_exams
Yerleştirme sınavından 80 üzerinden en az 55 alırsanız, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanacaksınız.

Online Yeterlik Sınavı (Proficiency Exam)
Bu sınav kimler için?
1. Yerleştirme sınavından en az 55 almış olan yeni kayıtlı öğrenciler.
Tarih

29 Eylül 2021: Yazılı bölümler

30 Eylül 2021: Sözlü sınav (10:00’da başlayacak. Her öğrencinin belirlenen saat ve zoom linki daha sonra okul eposta adresinize gönderilecektir.)









Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 alırsanız, İngilizce Hazırlık Programından muaf olup fakültenize geçme
hakkı kazanacaksınız.
Sınav tarihleri ve detaylı açıklamalar için: https://www.isikun.edu.tr/dgs_english_exams
Sistem sınav günü ve saatinde açılacaktır.
Yeterlik Sınavı online yapılacaktır: https://isikuniversity.mrooms.net/ (Sınav sınıf ismi: SFL_Exams_2021-2022)
Sınav güvenliği için Respondus Lockdown Programını kullanacağız. Lütfen bu programı sınav gününden ÖNCE
bilgisayarınıza indiriniz ve kurunuz. Programı buradan indirebilirsiniz:
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
Sınav için mikrofon ve kamerası bulunan bir bilgisayarınızın olması gerekmektedir.



Kullanılacak platformların yer aldığı bilgi metnini lütfen dikkatle okuyun. Bilgi metinleri duyurularda yer
almaktadır. https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides

