
SoFL 1302 kodlu Akademik ve Profesyonel İletişim için İngilizce dersine ait tek/ iki ders 
sınavına ilişkin sınav prosedürü  
 
Sınava katılacak olan öğrencilerin, aşağıda belirtilen tüm aşamaları tamamlamaları 
gerekmektedir: 

1-      Statement of Purpose – başvuru mektubu:  Bu metin, bir üniversitenin yüksek lisans 
programına, bir bursa ya da bir şirket stajına başvurmak üzere yazılacaktır. Öğrencilerin, bu 
üç seçenekten birisini seçip, başvuru için 400 - 500 kelime arasında bir başvuru mektubu 
yazmaları gerekmektedir. Başvuru koşullarını gösteren kurumsal internet sayfasının ekran 
görüntüsü de alınarak, mektubun ekinde gönderilecektir.  

2-   Bireysel sunum 1: Öğrencilerin, kişisel ve eğitim geçmişleri, mühendisliğe olan ilgilerinin 
kökeni, şu anda yapmakta oldukları çalışmalar, ilgi alanları ve son olarak gelecek planları 
hakkında 4-5 dakikalık bireysel bir sunum hazırlayıp, sunumu videoya kaydetmeleri 
gerekmektedir. Sunum görsellerini içeren PPT (ve benzeri) sunum dosyasının, sunum videosu 
ile birlikte öğretim görevlisine gönderilmesi gerekmektedir.  

3-  Bireysel sunum 2: Öğrencilerin, dersin öğretim görevlisi tarafından temin edilecek olan 
mühendislik temalı konu seçenekleri arasından bir tanesini seçip, seçtiği konu hakkında 6-7 
dakikalık bireysel bir sunum hazırlayıp sunumu videoya kaydetmesi gerekmektedir. Bu 
sunumda, konunun akademik kaynaklar kullanarak desteklenmesi ve sunum esnasında bu 
kaynaklara atıfta bulunulması gereklidir. Sunum görsellerini içeren PPT (ve benzeri) sunum 
dosyasının, sunum videosu ile birlikte öğretim görevlisine gönderilmesi gerekmektedir. 
  
 4-     Role-play (canlandırma) 

1. CV - COVER LETTER: Öğrencilerin, internet üzerinde güncel bir İngilizce 
mühendislik iş ilanı bulup, bu ilana başvurmak üzere ders kitapçığındaki 
formatları kullanarak birer CV ve Cover Letter yazması gerekmektedir. Bulunan iş 
ilanının ekran görüntüsünün de gönderilmesi zorunludur. (Role-play diyalogları, 
bu dökümanlar üzerinden hazırlanacaktır.)   

  

2. Role play (iş görüşmesi): Öğrenciler, hazırlayacakları CV ve Cover Letter ile 
bağlantılı olarak, ilgili iş ilanına başvuru yapılacak şekilde, canlandırma için bir 
arkadaşlarından yardım alarak, hem aday, hem de görüşmeci rollerini 
canlandıracakları iki ayrı iş görüşmesi hazırlayacaktır. Bu görüşmeler, herhangi bir 
görüntülü arama programı kullanarak ayrı ayrı kayıt edilecektir. İki ayrı görüşme 
videosu, dersin öğretim görevlisine gönderilecektir.  

 

 

 



Not dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Bireysel sunumlar  : % 30 (her biri %15) 
SoP (başvuru mektubu) : % 40 

Role-play (iş görüşmesi) : % 30 (CV ve CL notu, role-play değerlendirmesi kapsamında 
verilmektedir.) 
 

Sınava başvurmaları halinde öğrencilerin, dersi veren öğretim görevlisi ile temasa geçerek, 
detaylı kurallar, teslim tarihleri, istenilen formatlar ve faydalanılacak kaynaklar konusunda 
bilgi almaları gerekmektedir.  
 


