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İSTE'nin değerli öğrencileri,  

 

Günümüzde ortak dil olma statüsü kazanmış olan İngiliz dili ağırlığını akademik dünyada da göstermektedir. 

Bu durumun bilincinde olan kurumumuz, Erasmus programından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin 

yurt dışında ihtiyaç duyabilecekleri Akademik İngilizce becerilerini geliştirmeye yönelik bir program 

hazırlamıştır.  

25 Mart 2022 Cuma günü Hong Kong Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doktora Öğrencisi ve aynı zamanda 

Akademik İngilizce öğretmeni olan Bayan Nadine Muschette tarafından "Glocal Citizenship Education and 

Glocal Competence: How is your English?" başlıklı bir seminer verilecek olup (sabah 10.30-12.00, Kırmızı 

Salon); aynı gün öğleden sonra "Academic Writing: Paragraphing and Sentence Variation" ve "Academic 

Honesty: In-text Citation and Referencing" başlıklık iki atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmaları 

sırasıyla 13.00-14.30 ve 15.00-16.30  saatleri arasında Kütüphane Binası 1. katında yer alan Yabancı Diller 

Yüksekokulu Dersliği olan Şube 1'de gerçekleştirilecektir.  

Etkinlikler bütün öğrencilerimize açık olmakla birlikte hedef kitlesi yüksek lisans ve/veya doktora 

öğrencileridir. Cuma sabahı gerçekleştirilecek seminer herkese açık olup; etkinlik için herhangi bir 

başvuruya gerek yoktur. Ancak, öğleden sonra yapılacak olan atölye çalışmalarına katılım 15'er kişi ile 

sınırlıdır. Atölye çalışmalarına gelecek öğrencilerin yapılacak etkinlikler için kendi bilgisayarlarını ve daha 

önceden hazırlamış oldukları bir akademik yazıyı/ ödevi/ makaleyi yanlarında getirmeleri önem arz 

etmektedir.  

"Academic Writing: Paragraphing and Sentence Variation" başlıklı atölye çalışmasına katılım için bilgi 

girişini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz: https://bit.ly/isteacademicwriting 

"Academic Honesty: In-text Citation and Referencing" başlıklı atölye çalışmasına katılım için bilgi girişini 

aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz: https://bit.ly/isteacademichonesty 

Not: Yukarıdaki linkler üzerinden bilgilerinizi girmeniz sizin eğitime kaydınızın yapılmış olduğu anlamına 

gelmemektedir. Bilgilerini sisteme giren ilk 15 kişiye kayıtlarını konfirme edici epostalar 21 Mart 2022 

tarihine kadar ayrıca gönderilecektir. Lütfen sisteme girişini yapmış olduğunuz eposta adresinin aktif 

kullanılan bir adres olduğundan emin olunuz. 

 

Eğitimler hakkında detaylı bilgi aşağıda paylaşılmıştır.  
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LECTURE 

Lecture Title: Glocal Citizenship Education and Glocal Competence: How is your English? 

Presenter: Nadine Muschette, PhD Candidate, the University of Hong Kong, Faculty of Education 

Description: This lecture presents the concepts of Glocal Citizenship Education and Glocal Competence 

and their relationship to the English Language as the global lingua franca in this era. The concepts will be 

explicated with reference to data from her PhD research which explored the perspectives and 

competences of Jamaican English Language teaching professionals in Japan. Lecture attendees will be 

engaged in a reflective discussion of their own perspectives and competences with a focus on English 

language and its value in their communities and to their future as glocal citizens. 

WORKSHOP1 

Workshop Title: Academic Writing: Paragraphing and Sentence Variation 

Presenter: Nadine Muschette, PhD Candidate, the University of Hong Kong, Faculty of Education 

Description: This workshop provides exposure to and practice of (1) different types of English language 

sentence structures that are appropriate for academic writing and (2) expected order and purposes of 

sentences within academic paragraphs. Workshop attendees should bring their own devices and samples 

of their own academic writing and come prepared to analyze and re-write their own paragraphs for 

improvement according to workshop input. 

Proposed Number of Attendees: up to 15 research students (Masters, PhD from any faculty) 

WORKSHOP2  

Workshop 2 Title: Academic Honesty: In-text Citation and Referencing 

Presenter: Nadine Muschette, PhD Candidate, the University of Hong Kong, Faculty of Education 

Description: This workshop discusses academic honesty. It also provides practical guidance for accurate 

citing and referencing of the words, ideas and perspectives of individuals and institutions that academics 

and university students use to support their own ideas and perspectives in articles, theses and 

presentations using APA referencing style. Workshop participants should bring their own devices and 

samples of their own academic writing and come prepared to review and edit their in-text citations and 

reference lists according to workshop input. 

Proposed Number of Attendees: up to 15 research students (Masters, PhD from any faculty) 

Adres :İskenderun Teknik Üniversitesi, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü, Gemi Binası Yanı, Merkez 
Kampüs, İskenderun/Hatay 
Tel: 0 326 613 56 00 – 3382 
E-posta: erasmus@iste.edu.tr 
Web: http://iste.edu.tr/erasmus  
 

mailto:erasmus@iste.edu.tr
http://iste.edu.tr/erasmus


                                                                                                                                        

3 
 

 


