
CCIIEEPP  HHAAKKKKIINNDDAA  SSIIKKÇÇAA  SSOORRUULLAANN  SSOORRUULLAARR  

 

UNI CIEP’e Başvuru: 
How long can I study in CIEP?  
CIEP’ten ne kadar süre eğitim alabilirim? 
CIEP, öğrencilere bir göçmenlik durumu belgesi (I-20) göndermek suretiyle onları kendi programında eğitim 
görmeye davet eder. Bu belge, vize belgesi değildir. Vize alma niteliğine sahip olduğunuzu ve University of Northern 
Iowa’da F1 (tam zamanlı) statüsünde öğrenci olabileceğinizi gösterir. I-20 ile belirtilen başlangıç süresi, Birleşik 
Devletlerde bulunduğunuz zaman zarfında kendinizi mali olarak destekleme gücünüz veya eğitiminiz için destek 
alabilme durumunuz dâhil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. 
 
How much is the application fee? Is this fee mandatory? Is this fee refundable if I do not get a Visa? 
Başvuru ücreti ne kadar? Bu ücreti ödemek zorunlu mu? Vize alamamam durumunda, bu ücretin bana geri 
ödemesi yapılacak mı? 
Başvuru ücreti 275 Dolar’dır. Bu ücrete SEVIS harcı ve nakliye masrafları dahildir. Başvuru ücretinin ödenmesi 
zorunludur ve geri ödemesi yapılmaz. 
 
How far in advance should I apply to be enrolled in CIEP?  
CIEP’e kayıt yaptırabilmek için ne kadar öncesinden başvuru yapmam gerekir? 
1-2 ay öncesinden başvuru yapmanız gerekir. Ne kadar erken başvuru yaparsanız, programımıza kayıt yaptırma 
şansınız o kadar artar. Kabul ve postalama işlemleri için bize gereken süre 3-4 haftadır. 
 

CIEP Seviye Tespiti ve Yerleştirme: 
How are students placed into a level? When do students take the placement exam? 
Öğrenciler bir dil seviyesine nasıl yerleştirilirler? Öğrenciler seviye tespiti ve yerleştirme sınavını ne zaman alırlar? 
Yeni öğrenciler, derslerin başlamasından bir hafta önce seviye tespiti ve yerleştirme sınavını alır ve İngilizce 
becerilerine göre bir seviyeye yerleştirilirler. 
 
What does the placement exam cover? How long is the placement exam? Should I study for it? 
Seviye tespiti ve yerleştirme sınavı neleri kapsar? Bu sınavın süresi ne kadardır? Sınav için çalışmam gerekir mi? 
Seviye tespiti ve yerleştirme sınavı 3 saat sürer ve beş bölümden oluşur: Yazma, gramer, dinleme, okuma ve 5-7 
dakika süren bir mülakat. Bu sınav için çalışmanız gerekmez, sadece kendinizi olabildiğince iyi şekilde tamamen 
İngilizce yazmaya ve okumaya hazırlayın. 
 
What if a student is not satisfied with my placement in CIEP after the placement exam?  
Bir öğrenci, seviye tespiti ve yerleştirme sınavı sonrasında CIEP’te atandığı seviyeden memnun olmazsa ne 
yapmalıdır? 
Öğrenciler “Öğrenci Mağduriyeti Resmi Formu” belgesini doldurabilir ve bunu ofisteki personele teslim edebilirler. 
Direktör ve öğrencinin eğitmenleri seviye değiştirmenin uygun olup olmadığına karar verecek ve bu kararı yazılı 
olarak bildirecektir. 
 

CIEP’te Eğitim: 
What curriculum is offered by the CIEP?  
CIEP'in nasıl bir müfredat programı vardır? 
CIEP, üç farklı beceri alanına özgü sınıflar kurarak eğitim verir: Okuma, Dinleme/Konuşma ve Yazma. Her bir sınıf 
hakkında daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.uni.edu/ciep/courses.html . 
 
How many days per week are CIEP classes? What is the class schedule? 



CIEP’te haftanın kaç günü ders yapılır? Ders programı nasıldır? 
CIEP’te Pazartesi-Cuma günleri arasında ders yapılır. Öğrencilerden programda belirtilen her derse katılmaları talep 
edilecektir. Akademik dönemde dersler genellikle sabah 10’dan öğlene kadar ve sonrasında 1 - 4 arasında yapılır. 
Yaz döneminde ise dersler sabah 9’dan öğlene kadar ve sonrasında 1 - 2 arasında yapılır. 
 
How long will it take me to finish CIEP?  
CIEP eğitimimi tamamlamam ne kadar sürer? 
CIEP’ten mezun olmak için her sınıfın 7. seviyesinden geçmiş olmanız gerekir. Her dönemde sadece bir seviye 
atlayabilirsiniz. Programa B seviyesinden başlarsanız, her dersten geçmeniz durumunda mezun olmanız için bir 
buçuk sene gerekecektir. Programa 3. seviyeden başlarsanız, her seviyedeki tüm dersleri geçmeniz durumunda bir 
yıl sonra mezun olabileceksiniz. 
 
Does CIEP offer a TOEFL test?  
CIEP'te TOEFL sınavı yapılıyor mu? 
CIEP’te 8 haftada bir Kurumsal TOEFL sınavı yapılır. Biz bu sınavın sadece yazılı versiyonunu veririz. Sınavın sonuçları 
sadece UNI’ye kabul için kullanılır. UNI kampüsünde bulunan Akademik Öğrenme Merkezi’nde ise İBT (internet 
tabanlı) TOEFL sınavı verilir. İBT hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için (319) 273-6023 numaralı telefonu arayın 
veya http://www.uni.edu/unialc/toefl.html adresini ziyaret edin. 
 

UNI’de Yaşam: 
How far in advance should I apply for a room in the Residence Halls on campus?  
Kampüsteki Öğrenci Yurtları’ndaki bir odada kalabilmek için ne kadar öncesinden başvuru yapmalıyım? 
CIEP/UNI’ye kabul edildikten hemen sonra bir konaklama sözleşmesi teslim etmeniz gerekir. Bir oda almanız, 
başvuru yaptığınız dönemin koşullarına bağlı olarak bir kaç hafta sürebilir.  Konaklama sözleşmesi en fazla bir yıl 
öncesinden yapılabilir. Bir oda sözleşmesi yapmak için en uygun dönem yaz dönemidir. Yurtta kalmak üzere 
başvuran yeni öğrenciler, bu sözleşmeyle birlikte 200 Dolar tutarında ön ödeme yapmalı ve bir kereye mahsus 
olmak üzere, geri ödemesi yapılmayacak 25 Dolar tutarında bir başvuru ücreti ödemelidirler (University of Northern 
Iowa‘ya çekle veya banka havalesiyle veya çevrimiçi sözleşme yapıyorsanız kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz). 200 
Dolar tutarındaki ön ödeme, konaklama başladıktan sonra öğrencinin ilk üniversite faturasına yansıtılacaktır. 
 
What type of clothing should I pack? What kind of weather does Cedar Falls have? 
Yanımda ne tür giysiler getirmeliyim? Cedar Falls’te hava koşulları genelde nasıldır? 
Iowa, ABD’nin orta batı bölgesinde konumlandığı için sıcaklık genelde çok değişkendir. İlkbahar ve Yaz ayları (Nisan 
– Eylül) için yanınızda kısa kollu tişörtler ve benzeri ince dokumalı giysiler getirmelisiniz. Bu aylarda sıcaklık 13 – 35 
°C (55 – 95 °F) aralığında değişebilir. Ayrıca yağmurlu günler için yanınıza hafif bir ceket ve bir şemsiye almak 
isteyebilirsiniz. Sonbahar ve Kış ayları (Ekim – Mart) için yanınızda kalın palto, şapkalar ve eldivenler dâhil bol 
miktarda kalın giysi getirmelisiniz. Bu aylarda sıcaklık -26 – 10 °C (-15 – 50 °F) aralığında değişebilir. Yıl boyunca sık 
sık yağmur ve kar yağar ancak aynı zamanda güneşli gün sayısı da bir hayli fazladır. UNI kampüsünde öğrencilerin 
çoğu tişörtler, blucinler, uzun kollu pamuklu tişörtler ve rahat deri ayakkabılar gibi serbest giysiler tercih ederler. 
 

Can students work on campus? How many hours can they work? What is the average wage for a student worker? 
What will my work schedule be like? 
Öğrenciler kampüste çalışabilirler mi? Kaç saat çalışabilirler? Bir öğrenci-çalışanın ortalama ücreti ne kadardır? 
Çalışma programım aşağı yukarı nasıl olur? 
Öğrencilerin kampüste haftada 20 saate kadar çalışmalarına izin verilir. Genelde minimum oran üzerinden 
ücretlendirilirsiniz ancak yaptığınız işe bağlı olarak bunun biraz altında veya üstünde bir ücretlendirme olabilir. Çoğu 
zaman ders ve etkinlik programlarınızı gözeterek kendinize uygun bir iş programı oluşturabilirsiniz. İşinize bağlı 
olarak akşamları veya gece çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Normal Üniversite saatleri dışında çalışmanız karşılığında 
size fazladan ödeme yapılmaz. 
 

http://www.uni.edu/unialc/toefl.html


What are the University Fees? Are these fees mandatory? 
Üniversite Harçları nedir? Bu ücretleri ödemek zorunlu mudur? 
Tüm UNI öğrencileri Üniversite Harçları’nı öderler ve kampüs kütüphanesi olan Rod Library ile Sağlık ve Sosyal 
Etkinlikler Merkezi gibi hizmetler için ödeme yaparlar. Bunlar, tüm öğrenciler için ödemesi zorunlu ücretlerdir. 

 

Akademik Politikalar: 
What happens if I am late to class? What happens if I miss my classes? 
Derse geç kalırsam ne olur? Derslerime gidemezsem ne olur? 
Derslerinize zamanında gelmek başarılı bir CIEP öğrencisi olmanın önemli bir parçasıdır. Derse gitmemeniz, düşük 

not almanızla veya dersten kalmanızla sonuçlanabilir. Bir dönemde derslerin minimum %80’ine katılım göstermeyen 

öğrenciler akademik gözetime tabi tutulacaktır. Bu öğrencilerin performansında herhangi bir gelişim gözlenmezse, 

CIEP’ten uzaklaştırılma olasılıkları vardır. Bu politika hakkında daha fazla bilgi almak için CIEP öğrenci el kitabının Ek 

F bölümüne bakın. 

 

What is Academic Probation? 

Akademik Gözetim Nedir? 

Akademik gözetim, akademik gelişiminizin ve başarınızın CIEP Direktörü tarafından denetime tabi tutulduğu bir 

dönemdir. Bu zaman zarfında notlarınız ve/veya derslere katılımınız konusunda gelişme göstermek üzere çalışmanız 

gerekir. Akademik gözetim sürecinden başarılı bir şekilde çıkamazsanız, artık CIEP programına kaydınız 

olmayacaktır. Akademik gözetime tabi tutulmayı gerektiren üç neden vardır: 1) eksik ders katılımı, 2) düşük 

performans veya 3) aynı sınıfı tekrarlamak. Bu durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda bir Akademik 

Gözetim Bildirimi alacaksınız (CIEP Öğrenci El Kitabı’nın Ek F bölümüne bakın). 

 

What is plagiarism? What happens I cheat and/or plagiarize in a class? 
İntihal ne demektir? Sınıfta kopya çekersem ve/veya intihal yaparsam ne olur? 
İntihal, bir başkasının çalışmasını kendi çalışmanız gibi sunmaktır. Bir başka kaynaktan (öğrenci, web sitesi, kitap, 
arkadaş vb.) alınan herhangi bir fikir veya malzemenin, ister yazılı ister sözlü olarak kullanılmış olsun, sizin 
tarafınızdan değerlendirme amaçlı sunulması durumunda kaynak adının belirtilmesi ve kaynağa atıfta bulunulması 
gerekir. Bir kaynaktan alıntı yaptığınızı belirtmememiz durumunda, öğretmeniniz yazmış olduğunuz sözlerin sizin 
orijinal fikirleriniz olduğunu düşünecektir. Bir ödevi tamamlamak üzere başka bir kaynaktan fikirler veya sözler 
kullanmanız durumunda, bunları nereden bulduğunuzu alıntı yaparak belirtmeniz gerekir. Öğretmeniniz 
kaynaklardan alıntı ve kaynaklara gönderme yapmanın doğru yöntemini öğrenmenizde size yardımcı olacaktır ancak 
siz de öğretmeninizden yardım isteyebilirsiniz. İntihal yapmanın bir akademik sahtekârlık edimi olduğunu ve 
ABD’nin akademik ortamında ciddi bir suç sayıldığını lütfen göz önünde bulundurun. İntihal yapmanın cezaları ağır 
olabilir. İntihal yaptığınızın tespit edilmesi durumunda, içinde bulunduğunuz koşullara göre cezalandırılacaksınız.  
İntihal ve cezaları ile ilgili örnekleri görmek için lütfen CIEP Öğrenci El Kitabı’nın Ek I bölümündeki İntihal/Kopya 
Bildirimi konusuna başvurun. 
 

What is the Orientation Program? What happens if I don’t complete it? 

Oryantasyon programı nedir?  Bu programı tamamlamazsam ne olur? 

Oryantasyon programı, yeni öğrencilerin CIEP programıyla ve UNI kampüsüyle tanışmalarına yardımcı olan üç 

günlük bir etkinliktir. Bu program süresince öğrenciler MyUNIverse üzerinden notlarına ve üniversite faturalarına 

nasıl erişeceklerini öğrenirler. Ayrıca, dil sınıflarına yerleştirme testlerini alabilir, sağlık merkezini ziyaret edebilir, 

kampüs turu yapabilir ve CIEP direktörü ve personeliyle tanışabilir. Oryantasyon programına katılmak tüm yeni 

öğrenciler için zorunludur. Bir öğrenci oryantasyon programını tamamlamazsa, derslere katılım hakkı elde 



edemeyecektir.  Öğrencilerin, oryantasyon programının tamamına katılacak ve hemen akabinde derslerine 

başlayacak şekilde gelmeleri önemlidir. 

 

What should I do if I have a problem with a class, teacher, or grade?  

Sınıfımla, öğretmenimle veya notlarımla ilgili bir sorun yaşarsam ne yapmalıyım? 

CIEP’te sizin için faydalı ve sorunsuz bir dönem geçirmenizi temenni ederiz. Ancak, sorunlar oluşabilir ve bu 

sorunların mümkün olan en kısa süre içinde giderilmesi için size yardımcı olmak isteriz. Ders notunuzla ilgili bir 

sorun yaşıyorsanız, lütfen önce eğitmeninizle görüşün. Eğitmeninizle ders dışı bir zamanda görüşme yapmak üzere 

randevu almanız gerekebilir. Sorununuzun sizi tatmin edecek şekilde çözülmemesi durumunda veya eğitmeniniz ya 

da ofis personeliyle görüşemeyeceğiniz kişisel bir yönü bulunuyorsa, öğrenci el kitabının Ek K bölümünde bulunan 

Öğrenci Mağduriyeti Resmi Formu belgesini doldurabilirsiniz. Mağduriyet formunun kopyasını ana ofisten de 

edinebilirsiniz. 

 

Do I have to study at CIEP every session to remain a student or can I take a vacation session?  

Öğrencilik hakkımı korumak için her dönemde CIEP’te eğitim görmek zorunda mıyım yoksa tatil dönemi alma 

hakkım var mı? 

Öğrenciler, dört defa 8 haftalık dönemi kesintisiz olarak tamamladıktan sonra bir tatil dönemi alabilirler. CIEP’te 

dört dönem öğrenim gören bir öğrenci, seyahat etmek veya evine dönmek üzere bir dönem atlayabilir ve sonra 

göçmenlik durumu belgelerini yenilemesine gerek kalmadan CIEP’e geri dönebilir. 


