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"TÜRKtYE'DE KtMYA EGtTtMtNt

GELtŞTİRME ÇALIŞMALARI I "
(Ögrenenere Ait Bilgiler)

Prof. Dr. !nci MORGtL(*)

~;tRış

Ülkemizde kimya eAitiminin geliştirilmesi, elitime katılan öArencilerin sosyo-
ekonomik durumJanmn, ilk ve orta öAretime ait bilgilerin saptanması ve öArencilere uy-
gulanan elitim programlanrim araşbn1ması ve gerekli bilgilerin toplanmasından sonra
gerçekleşebilir. Bu amaçla çalışmamızın ilk bölümünü Hacettepe Üniversitesi, Elitim
Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Kimya ElitimiAnabilim Dalmm eAitim programına
katılan tüm ö~ncilere sorulan ve yukarda belirtilen amaca uygun hazırlanmış çeşitli
sorulann delerlendirilmesi kapsayacaktır.

ÖArencinin uygulanan Kimya Elitimi programındaki başansı kısmen geldiAi
çevreye, anne ve babasının sosyo-ekonomik durumlarına,'fen bilgisi ile ilişkilerine,
öArencinin eAitim gördüAü ilk ve orta öAretim kurumlanna, bu kurumlarda aldıAı eliti-
min cinsine ve kalitesine, bu kurumlarda Kimya dersi görüp göımediAine, üniversiteye
giriş sınavı için deJ'saneye gmp gitınediAine ve ÖSYM sınavına haltı görünmektedir. Bu
hususların açık1ıita kavuşabilmesi yukarda deAini1en SOrUIannögrencilerimiz tarafından
yanıt1anması ve yanıtlann deiterlendirilmesi ile gerçekleşebilir.

YÖNTEM

Ülkemizde Kimya elitimini geliştirme çalışmalarının ilk aşamasırida öArencilere

ait sosyo-ekonomik ve üniversite öncesi eltitimlerine ait bilgilerin toplanıp
karşılaştırılabilmesi için 41 soru1uk bir ank~ formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket

formu Hacettepe Üniversitesi, Eititim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Kimya
Elitimi Anabilim Dalı 1., 2., 3. ve 4. sınıf öArencilerine verilerek yanıtlamalan isten-
miştir. Toplanan 159 öArencinin verdiAi yanıtlar önce her bir sınıfbazında sonra Anabi-
lim Dalı toplamı üzerinde öArenci % Oranı olarak deiterlendirilmiştir. Bu bildiri kap-
samına toplam % oranları alınıp delerlendirilmiştir.

.

Yukarda belirtilen amaca uygun olarakhazırlanmış sorular aşaAıdaki şekildedir.

(*) Hacettepe Üniversiteıi Elitim Fakültesi Ölretim Üyeıi.
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Annenin Babanın
,

"'
1.1. EAitimdurumu:

Okur-YazarDe~ () ()

Okur-Yazar O ()

ılkokul () ()

Ortaokul () ()

Lise () {)

Yüksekokul {) {)

1.2. Sa!VÖlü: SaA() ÖJü() SaA() ölüo

1.3. çalışıp çalışmadıAı:

.Çalışıyor () {)

Çalışmıyor O ()

1.4. 1şi.: .....,."'.... ..-..........

1.5. Dogum tarihi : 19..... 19 ......

2. Kaç kardeşiniz var?

Y<*( ) Bit () 1ki() tJç() DOOaFa7Ja( )

3. KardeşlerinEAitimDurumu:

1.Ka"deş 2 Kardeş

Okur~Yazar~ ( )()

Okur-Yazar . () ()

tıkokul () ()

DiAer () ()

4. Ailede çalışan (getir getiren)kardeş sayısı: .......................

5. QturduAunuzev keiıdinizinmi? Evet () Hayır( )

6.

7.

3.Kardeş .

.0
()

()

()

Ailenizin yıllık geliri ne kadardır? ;.

Aileniz size ve kaideşlerinizenaSılharçlıkveriyoc?

a) Aylık ,b)Haf1aJık c) Günlük d)1htiyacımoIdupda

8. Ailenizin ikametettiAiyerinnüfusu
. a) (}'5.<XX>. b) 5.<XX>- SO.<XX>

d) 100.000 -500.000 . e) 500.000 -5.000.000

c) SO.<XX>- 100;00>
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9. İDeokulu, ortaokul ve Liseyi hangi tıölgelbölgelerde okudunuz? -

İçA. Akd. Ege Krd. Mar. DOAUA. GüneyooıuA.

a) tıkokul O _
- O () O O O

b) Ortaokul O - O O O O O
c) Lise O () O O O O

_ 13.

10. İlkokulu,Ortaokuluve Liseyi okuduAunuzyerinbilyö1düAü
0-5.000 5.<ro-50.ooo 50.000-100.000

() () -O

() O O

() () O

100.000-500.000 5OO.000-5.<XX>.000

tlkokul () ()

ortaokul O O
LB O O
Liseyi hangi okulda okudunuz?

a) use b) Meslek lisesi c) TJCaretlisesi

d) İmam wip e) örel lisede f) KOJejde

12. Lisede hangi bölümden mezun oldunuz?

a) Fen b) E.debiy.t c) Maematik

d)Elddrik e) Daktilo - t) .................
_

tJkokul,oıtdul veya Lisedehiç özel*tmeniniz oldumu? Evet ( ) Hayır ( )

Olduysa hangi SJriıfIarda?

Sınıflar: 1. 2. 3. 4. 5.
tnrokul O O O O O
Ortaokul O () O O O -

Lise' O O O O O)

14. tJkokulda. Qrtaokulda veya Lisede öArenime ara verdWz mi? Veıdinizse hangi-
sinde,reladl.1 Neden? Evet( ) HayIr() --

Sınıflar: 1.- 2. 3. 4. 5.
tlkokul O O O O O
Ortaokul O O O O O
Lise () () () O O

İlkokul

Ortaokul

Liıe

. 11.
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15. Lisede1dmyaokudunuzmu?Hangi~?

l() . 2() 3() E~() ~()

16. Lisede kimyadanhiç bütünJemeye kaldımz mı? Hangi sınıflarda?

10 2() 3() Evet() ~()

17. Lise diploma notunuz? ~ ou

18. özel ögreıınenden kimya dersi ~ mı?

Evet( ) HayJr( ) .

19. Hiç dersaneye"gittiniz mi? Gittinizse hangi okulda? Hangi smıt1arda?

Evet( ) HaYJr( )

ı. 2.

O O
.o O
O O,

3.
O
O
O.

Sınıflar:

İlkokul

Ortaokul

Lise

4.
O
O
O

20. Dersanede kimya dersi aidmız mı? Kaç yıl?

Aldım ( ) AImOOım( )

lYıl() 2Yıl()' 3Yıl() 4Yıl()

21. Derslerinize nasıl çalışırsınız?

a) Aylık ders çalışma pJanı hazırlanm.

b) Haft8lık ders çalışma pJanı hazırlanm., .

c) Günlük: ders çalışma planı hazırianm.

~, Düzensiz çalışmın.

e) Sınavdan sınava çalışinin.

22. Özelçalışma odanız var mı? (EVinizde)

Evet( ) Hayır( )

23. Kütüphaneden ne kadar sık yararlanırsınız?

a ) Çdc b) 0IdULC:ça~ c) Am sım d.)Nadiren e) Hiç

24. ÖSYM sınav1ann3 kaç defa katıldımz?

"l() 2() 3() 3'denfuzJa()

25. Bu bölüm kaçıncı tercihinizdi? ................................

102

5.

O
O
O



26. Küçükkenne olmakisterdiniZ?

()kul öncesi ....... ....
tıkokulda ...... .
()rtaokulda .............
usede .. .. .. ... .. .. .. .. ..

27. Bu bölümÜkazandı~ yıl Fen SOrUJanndakaç doAnı,kaçyanlışınızvardı?

DOArUcevapsayısı : ............

Yanlış cevap sayısı :

28. Bu bölümÜkazandı~ yü kaç kimya sorusucevapIadınız?Kaç doArocevap
sayısı vardı?

.

Cevaplanan sorusayısı : ...............

:DoArocevapsayısı . ...............

29. Bu okula girerken ÖSs. puanınız : ......................

30. Bu okula girerken ÖYS puanımz : :..

31. AiledehiçkimycDvarmı? Evet ( ) Hayır( )

32. Ailenizdehiç~\'m'mı? Var() Ydt()

a)l b)2 c)3 d)3'denfaz1a. .
. .

33. Merıizde biç kimyaöıtrettnenivarmı? Var () Yok ( )

34. Bu bölümü~ınenize bu kişilerinetkisioldumu?

01W () olmadl ( )
. 35. Mes1eAUüziseçmenizdeailenizmikararverdi? Siz mi?

Ben seçtim{) Ailernkaıa"verdi.( )

36.. Bu bölümÜisteyerekmi seçtiniz? Evet ( ) Hayır( )

37. Bu bölümünyabancıdille e~itimyaptıAmıbiliyor muydunuz?,
'.

.

Evet( ) Hayır( )

38. 37. soruyacevap vermiş iseniz yabancıdilin bu bölÜmÜseçmenize etkisi oldu
mu?

Oldı () 0JrWdı( )

39. Lisedeki yabancıdilinizne idi?

tngiliıce() A1maıa () Fmnsııca ( )
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40. Hazırlıksınıfııudirektmi geçtiniz? Evet () Hayır( )

41. Hazırbksınıfınıtekrarladınız mı? Evel() Hayır( )

SONUÇLAR

Hacettepe Üniversitesi, EAitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Kimya EAitimi
Anabilim Dalında okuyan öArencilerin ebeveynlerinin eAitim dlDllmlan araştıtı1dıAmda
ortaya çıkan Ç81pıcı sonuç ilkokul mezunu olan annelerin % 37,7 babaların ise % 47,7
oranında olmalarıdır. Okurryazar olan1arıntoplamı ise annelerde % 67.8, babaJ,ardaise %
91,9'dur. Bu sonuç ülkemizde son yapılan "Okuma-y~aoranı anketinde" (Gallup,.
1991) elde edilen deAerlere e§deAerdir.(Türldyegenelinde okur-yazar oranı toplam % 88,
erkelderde% 97, kadınlarda ise % 77 deAerleri anket sonuçlandır). ÖArencilerimizin %
98,l'nin annesi, % 93,6'sının babası saAdır. Anne ve babanın çalışmama oranları ise:
anneleriçiiı% 91,1 ve babaJariçin% 19.9'dur.Annelerin% 70'i 1942719,52~ %
6O'ı ise 1932-1942 doAumlud~lar. .

ÖArencilerimizin % 1,9 kadarı evin tek çocuAn durumundadır. Bir ka,rdeşi olanJann
oranı %24,2 ve dörtten fazlakardeşi olanlann oranı ise % .26,1 civanndadır. Kardeşlerin

eAitim durumunun araştırılmasında karşımıza çıkan sonuç: ilkokul mezunu olanların
sayısının % 20,9 olmasıdır. Ailede gelir geôn10 kardeş sayısı ise ancak 1/3 oranındadır.

Bu oran çalışan kardeş sayıSı arttıkça düşüş göstermektedir. ÖArencilerimizin büyük
çoAunluAn % 84,1 kadarı kendilerine ait eylerde otJnmamaktadırlar. Bu sonuç ülkemizde
çeşitli senelerdeki kendi evinde oturmama oranlarına uymaktadır. Kiralıkkonutlarda
oturanların sayısı ülke genelinde 1955'de % 36,6, 1960'da % 42,0; 1965'de %45,9,

; 1970'de % 47,0'ye'ulaşmıştır. Bu oranın 1990\da % 6O,OolduAu tahmin edilmektedir.
ÖArencilerlmize ailelerinin yıllık gelirleri soruldu~ öArencilerimizin % 22,4'ü bu
soruya cevap vememiştir. % 46,3'ÜDün ailelerinin yıllık gelirleri 12-35 milyon
arasında deAişmektedir. Bu oran ö~ncilerimizin dar gelirli kesimden geldiklerini
göstermektedir. ÖArencilerimizin % 9O,4'ü ailelerinden aybk harçlıkalmaktadırlar. Bu
ailelerin % 61,5'i büyük kentlerde yaşamaktadirlar. B':lndan sonraki soruya verilen
yanıtlar ö{trencilerin % 38,4'lük bir bölümünün ıÇ Anadolu bölgesinde yaş;ıihkbırım or-
taya çıkarmıştır. Burada bqaya çıkan gerçek öArencilerimizin Anabilim Dalunızı seçme
nedenlerindenbirinin yakınlık faktörü olduAnnu Ortaya çıkarmaktadır. Bundan sonraki
sorudançıkan sonuçöArencilerimizin eAitimlerine küçük yerleşme birimlerinden
başladıklarını, ancak egitim süreleri eSnaSında daha büyük yerleşme birimlerine göç et-

tiklerinin gözlenmesidir. Bunun nedeni 0-5.000 nüfuslu yörelerde yeterli sayıda ortao-
kul ve liselerin olmamasıdır. ÖArenci1erimiz daha fazla 500.000 civarında nüfusa sahip
kentlerde okumuşlardır. BUrada saptanan güç olayının nedeni daha iyi eAitim
koşullarının saglanması ile ilgilidir. ÖArencileıimiz içinde Devlet Liselerini bltirenl&in
oranı % 92,34~dür. Bu oran I. smıt1arda % 97 ,6'ya yükselmektedir. Meslek liselerini bi-
tirenlerin sayısı ise yalmz % 2,6'00; Matematikkolu mezunlarının oranı % 50,7, Fen
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kolu mezunları ise % 40,4'dür. Burada sınıfların yanıtları arasmda farklı sonuçlat
gözlenmektedir. 1. sınıflardamatematikkolu mezunlarınınoranı % 85.7, 4. sımflarda
ise % 20'00. Bu fartdı1ıkbüyük bir olaSılıkla orta öAretimdeyaşanan}dasik-modem
müfredat deltişiklikIerindenkaynaklanmaktadır.ÖArencilerimizin% 76,9'unun özel
öitretmeni olmamıştır. % 23,1 lik bölümünün ise lise yıllarlnda özet öitretmeni
olmuştur.

ÖArencilerimlZin Lise dipİoma notlarının daAılımı ise: % 7,6'1ık bölümü pekiyi,
. % 65,34'lük \)ölümüiyi ve % 27,11ik bölümü ise orta derece ile mezun olmuşlardır..
özel ÖAreunenden kimya deISi alıınların Ora'IUise % 9,0'dur. Daha öncesorulan özel ders
alanların oranının tespitinde ise ögfencilerimizin % 23.1'nin özel ders aldıkları şap-
taıımıŞtır. Buna göre özel ders alıınların 2/5'f. özelkimya deISi aImışlardır~Dersaneye gi-

denlerinoraıiı ise % 85,8'dir.Ayra deısaneyegidenher~i kimya dersinialmıştif.
Ders çalışma koşullarının araştırılmasında ise ortaya çıkan sonuçları şu şekilde
sıralayabiliriz. Öitrencilerimizin % 65,4'ü derslerini düzensiz olarak çalışmaktadn"lar. %
52,6'sının özel çalışma odası vardır. % 57,7'si kütiiphanedenyarar1anmaktadır.

.Öitrencilerimizin girdikleri ÖSYM sınav sayısı yanıtları ise: %36,11 kez, % 43,3.

2 kez, % 18,73 kez şeklindedir. Anabilim DaIımıZın kaçıI1cltercih oldu~ sorusuna ve-
rilen yanıtlara göre: tercihin oldukça alt sıralar~ olduAu gözlenmektedir. 1-7 tercih
sıralamaSı yazanlar % 10,4, 8-11 tercih sıralaması yazanlar % 29,2, 12-15 tercih
sıralaması yazanlar % 31, 8, .16-18 tercih sırataması YaZanJar% 28,64'dır.

ÖAıencilerimiz çocukken çoitunlukla doktor, eczacı,dişçi, veteriner, mimar veya.
mühen~lmayı düşlemişlerdir.

ÖArencilerimize ÖSYM sınavını kazandıklarında aldıkları fen puanı soroldu~

% 48,7'si soruyu yanıts1Zbıraktıltmdandelterlendirilmeyapılamamıştu'.Yine bundan .

sonraki kimya sorularının kaç tanesinin doltru olduAuna ait olan soru da
öArencilerimizin % 55,l'i tarafından yanıtlanmamıştu'. ÖSS'de 110-130 puan alan
öitrenci oranı % 42,0,ÖYS puanı ise 367400 arası % 39,5,401-430 % 41,5,431-452
at'$ı % 19,O'dur.

Ailesinde kimyacı bulunan öitrenci oranı % 5,8'dir. Buna karşılık ailesinde
öitretmenolan öitrencioraıiı% 36,8'dir.Kimya ö~eni oranıise% 3,9'dur. Anabilim
dalımızı seçmedeöArencilerin tercihinebu kişilerin etkisi; % 13,5 oranındaolmuştur.
Buna karşınöitrencinintercihini% 94,8 oranındaailesi etkilemiştir.Bu e~timin isteye~
rek mi seçildiltinin.sorusununyanıtında% 41,6 ooınındaöitrenciistemeyerekseçtim de-
mektedir.

ÖArencilerimizeyabancıdilde olduAununbilinipbilinmediltininsonılmasındaor-
.

taya çıkan sonuç şöyledir. ÖArencilerôi % 17,4'ü eititimin yabancıdilde Oldultunu bil-
mediltini belirtmiştir. Ancak 1.,2.,3. ve 4. sımflann yanıtlarıkarşılaştırıldıltında bu
oran 4. sınıf ta % 38,0, 3. sımfta % 17,9, 2. sınıfta % 5,7, ı. sınıf ta % 2,4'dür. Bu
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gözlem öArencilerinıizin bilinçlenmelernun arttıgını göstermektedir. Ögrencilerinıizin
% 84,4'ü kimya eAitimini yabancı dilde yapacak olmalannın tercihlerini etkilediAini be-
lirtmişlerdir. Yine % 49,0 oranında öArencimizin lisede almanca okumasına karşın
hazırlık sınıfmdakibaşarı oranı düşüktür. Muafiyet sınavını ba§anın öArenci sayısı yok

denecek kadar ,azdır: Ögrenci1erin % 77,9'u hazırlık sınıfını bir defada başarmıştır, %
27,1 oranındaki ögrenci ise ~lık sınıfıni tekrarlamıştır. Ögrenci1erimizin % 41 ,3'ü
ingilizce, % 9,7'si ise fransızc3 bilerek anabilim dalıınızda egitime başlamışlardır.

ÖZET

Ülkemizde kiniya eAitiminigeliştirmeça1ıŞmaIan~ ilk8§81Dasındaögrencilere
ait sosyo-ekonomik ve üniversite öncesi egitimlerine ait bilgilerin toplanıp
karşılaştınlabilmesi içiiı41 soru1uk bir anket formu hazırIanml$tır. HazırlaQan anket

formu Hacettepe Üniversitesi, EAitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Kimya
EAitimi Anabilim Dalı 1., 2., 3. ve 4. sınır ögrencilerine verilecek yanıtlamaları isten-
miştir. Toplanan 159 ögrencinin verdiAi yanıtlar önce herbir sınıf bazında sonra Anabi-
lim Dalı toplamı üzerindeögrenci % oranı olarak degerlendirilmiştirr Bu bildiri kap-
samına toplaıp % oranları alınıp deAeı'lendirilmiŞtir. Ögrencilerimizin anne-babalarının

okur yazarlıgı ülke geneli degerlerine uymaktadır. % 37,7 oranında anne; % 47,7
oranında baba ilkokul mezunudur. Annelerin % 91,l'i, babaların ise % 19,9'u
çalişmamaktadır. ÖArenci1erimiz dar gelirli aile Ç<JCuklarıolup % 84,1 oranında kiralık
konutı8rda oturmaktadırlar. Harçlık1arını aylık almaktadırlar. Aileler genellikle büyük
kentlerde yaşamaktadırlar (% 61,5). Bunımm % 38,41ük bölümü ıÇ Anadolu bölgesinde
yaşamaktadırlar. Bu sonuç ögrencilerin Üniversitemize geliş nedenlerinden birinin
yakınlık faktörü oldugunu göstermektedir. ,ÖArencilerimiz egitimlerine küçük yerleşim

bölgelerinde başlamakta, daha sonra orta ve yüksek egitimlerini geliştirmek ve
gerçekleştirmek için büyük kentlere göç etmektedirler. Bu şekilde egitim göçü
gözlenmektedir. ÖArencilerin çoAunlugu Devlet liselerinde matematik ve fen koİlarında
okumuşlardır. Matematik kobı mezunlarının sayısı gitgide artmaktadır. Lise bitirme or-
taIainaları şaşırtıcı bir şekilde: % 7,6 pcldyi, % 65.4 iyi, % 27,1 orta şeklindedir. Bu'
sonuçdahasonrakiça1ışmalanımzdatekrarlanarakkon~l edil~. Çünkü dahaönce '

EAitim Fakültelerinde, EAitim Bilimleri Bölümlerinde daha önce saptanan sonu~larla
büyük f8rldılıklar gözlenmiştir.

'

ÖA1"encilerimiz ÖSYM sınavlaonda 8Idıldan puan1ara göre Türlciye genelinde ilk
'

% 10'a girmektedirler. Egitimin yabancı dilde oluşu bir tercih nedenidir. Almanca bile-
rek gelenlerin oranı % 49'dur.Ancak hazırlık sınıfındaki başarı % 77,9'dur. % 27,1
oranındaki öArencihamlık sınıfını tekrarlamışbr. Ögrencilerimizin % 41,3'ü ingilizce,
% 9,7'si ise fransızca bilerek hazırlık sınıfına başlamışlardır.
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ZUSAMMENF ASSUNG

Im Rahmen der Bestrebungen die Entwicldung der Chemiedidaktik in unserem
Lande zu fördern, wurde als erster Schritt der sozioökonomischen Hintergrund uİıd der
Stand des Vorwissens der Studenten festgestellt. Ein Fragebogen, bestehend aus 41 Fra-
gen wurde ausgearbeitet und an die Studenten des 1., 2., 3. und 4. Studienjahres des Fach-
bereichsDidaktikderChemie der naturwissenschaft1ichen ~ilung der Pödagogischen
Faku1WderHacettepe UniversiW zur Beantwortung ausgegeben. Die 159 augefülten
Bögen wurde zunachst auf GrundJage der einzelnen Studienjahre ausgewertet und daIm in
Prozent derStudenten bezogen auf den .gesamtenFach~ch berechnet.

Der Ausbildungsstand der Eltem unserer Studenten entspricht dem Landesdurchs-
chnitt. 37,7 % der Mütter und 47,7 % der Vöter haben Grundschulabschlu8. 91,1 % der
Mütter und 19,9 % der Vöter stehen nicht im Berufsleben. Unsere Studenten stammen
zumeist aus Famil~n mit niedrigem Einkommen: 84,1 % der Familien wohnen zu
Miete. Die Studenten erhalten von ihren Familien monatliches Taschengel<i. 61,5 % der
Familen wohnen in Gro8stödten, und 38,4 % stammen aus Inneranatolien. Dies zeigt,
daS die 0rtSnIihe ein Grund für die Studenten İSt,an unserer Fakultilt zu ~dieren.

Unsere Studenten begannen ihr schUlisches Leben zumeist inldeineren.Orten, und
siedelten spIDer in grö8ere Stödte um, um eine besseremitt1ere und höhere Ausbildung
zu eıreichen. Somit ist eine ausbildungsbedingte l...an<lf1uchtfestzustellen. Dienaturwis-
senschaftlichen Zweiges eines allgemeinen staat1ichen Gyınnasiums. Dabei ist ein Ans-
tieg der Absolventen dieses Gynasiumzweiges festzuste11en. Die Abitumoten liegen ers-
taun1ich hoch: 7,6 % der Studenten gebenan einen sehr guten, 65,4 % einenguten und
27,1 % einen befriedigenden Gymnasia1abschlu8 erhalten zu haben. Diese J\figaben
müssen in einer spöıereh Arbeit überprüft werden, da sie von ölteren Untersuchungser-
gebnissen anderer Lehrerausbildender ~bteilungen Pödagogischer Fakulmten staıX ab-'
weichen.

Auf Grund der Ergebnisse,.die unsere Studenten in der zentra1en türlcischenUniver-
siüUsaufnahmeprüfung erhalten, gehören sie zu den besten 10 % der Bewerber um einen
Studienplatz. Die Tatsache, daS die Ausbildung in unsererAbteilung in emer Fremds-
prache erteilt wird, steigert die Atraktivimt. Obwoh149 % unserer Studenten deutsche
Varkeontnisse haben, liegt die Erfolgsquote der FeststeUungsprüfung am Ende des Vor-
bereitungsjahres nur bei 77,9 %.-27,1 % der Studenten müssen das sprachliche Vorberei-
tungsjahr wiederholen. Bei Einschreibung haben 41,3 % der Studenten eng1ische und 9,7
% fransözsche Vorlrenntnisse.
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