OLS (Online Linguistic Support)
Online Dil Desteği Sınavı
2017-2018 akademik yılı için yerleşen ve 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Erasmus+
Öğrenim ve Staj Hareketliliğini gerçekleştirecek öğrencilerin dikkatine!
Sevgili Öğrenciler, bildiğiniz gibi Erasmus+ Programı ile gelen yeniliklerden biri de Online Dil
Desteğidir. Avrupa komisyonu tarafından hazırlanan online dil sınavı ve eğitimi bulunmaktadır. Hareketlilik
öncesi ve sonrasında zorunlu olan bu sınav, komisyonun belirlediği 12 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Yunanca, Lehçe, Çekce, Danca, İsveçce ve Portekizce ) yapılacak olup,
sadece eğitim alınacak dilden sınava girilecektir.
Sınav ile ilgili genel bilgiler:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Sınav sadece seviye tespitine yönelik olup, hareketliliğe katılmanıza engel olmayacaktır.
Sınavın hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılması ile
öğrencinin dil becerisindeki
gelişmenin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sınavda alınan sonucu sadece öğrenci ve gönderen
kurum görebilmektedir. Sınav sonucundan misafir olacağınız kurumun bilgisi olmayacaktır.
Avrupa Komisyonu tarafından sınav için her üniversiteye belirli sayıda lisans verilmektedir.
Üniversite tarafından kesin olarak hareketliliğe katılacak öğrencilere bu lisanslar dağıtılacak olup,
başkası tarafından kullanılamayacaktır.
Sınav için gerekli şifreler, öğrenim öğrencileri için kabul mektuplarınızın gelmesinin
ardından; staj öğrencileri için ise Learning Agreement for Traineeships belgenizin onaylanmasının
ardından sistem tarafından birimimizde kayıtlı e-posta adreslerinize gönderilecektir. Sınava,
şifrenizi aldığınız tarihten itibaren başlayabilirsiniz.
Sınav 5 bölüm ve 70 sorudan (20 grammar, 15 vocabulary, 15 keycommunicativephrases, 10
listening, 10 writing) oluşup, yaklaşık 50 – 60 dakika sürmektedir.
Sınavı, bilgisayarınızda müsait olduğunuz zamanlarda aşama aşama gerçekleştirebilmektesiniz.
Seviyenize göre değişen soru zorluğu vardır. (Her bir soru için verdiğiniz cevaba bağlı olarak
sonraki soru sorulacaktır.)
Sınav sonucunda dil seviyenizin B1 ve altı seviye olması durumunda sistem tarafından
otomatik olarak hesabınıza online dil kursu tanımlanacaktır ya da C1 v e ü z e r i s e v i y e d e
o l s a n ı z d a h i bireysel olarak kurs almak istiyorsanız sınav sonrası online dil kursuna
tarafımızca dahil edilebilirsiniz. Ayrıca sınava girdikleri dilde ya da öğrenim görecekleri dilin
bulunacakları ülkenin dilinden farklı olması durumunda, o ülkenin dilinde kurs almak istenmesi
halinde online kurs alınabilecektir.Sınavda vereceğiniz cevaplar sizin gerçek seviyenizi belirleyeceği
için eğitim de bu seviyeye göre başlayacaktır. Bu nedenle vereceğiniz cevapların size ait
olması alacağınız eğitim için önemlidir. Ders alma talebinizi gerekli lisansın size verilebilmesi
için birimimize iletmeniz bu eğitimi alabilmeniz için yeterlidir. Dil kursunu takip etmek zorunlu
olmamakla birlikte, verimli bir Erasmus dönemi geçirilmesi açısından önemle tavsiye dilmektedir.
Hareketlilik öncesinde sınavı tamamlamayan öğrenci kesinlikle gidemez ve hareketlilik
sonrasında bu sınavı almayan öğrencinin kalan hibeside kesinlikle ödenmez.

Herhangi bir sorunuz olursa birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
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