Atılım Üniversitesi 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına İlişkin Açıklama
Üniversitemizde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programı:
1. Birinci Dönem: Programın teorik dersleri içeren birinci dönemi UZAKTAN EĞİTİM
olarak internet üzerinden yapılacak ve 2014 yılı Temmuz ayının üçüncü haftasında
veya Ağustos ayı başında eğitim başlayacaktır. Bu dönemde 14 haftalık eğitim
yoğunlaştırılmış olarak internet üzerinden, (bir arasınav, Final ve bütünleme) sınavları
ise yüz-yüze Atılım Üniversitesinde yapılacaktır.
Uzaktan eğitimle ilgili bilgiler en kısa sürede bölümümüz web sayfasında
duyurulacaktır.
2. İkinci Dönem: Programın uygulamalı dersleri ve sınıf uygulamalarını içeren ikinci
dönemi, YÖK tarafından da açıklandığı gibi, yüz-yüze olarak Atılım Üniversitesi’nde
yapılacak ve 14 haftalık eğitim 13 Ekim 2014 tarihinde başlayacaktır.
3. Halen Mezuniyet Aşamasındakiler:
Mezuniyet aşamasındaki Atılım Üniversitesi öğrencileri ile başka üniversitelerin
mezun olan ve/veya mezun durumunda olan öğrencileri için de kontenjan belirlemiş
olup bu öğrenciler de kayıt yaptırabileceklerdir.
(Mezun aşamasındaki öğrenci: Bahar dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenci.)
Bu konumdaki adayları belirlemede aşağıda belirtilen kriterlerin nasıl kullanılacağı,
YÖK tarafından da açıklandığı gibi, üniversitemiz senatosu tarafından kararlaştırılarak
en kısa sürede web sayfamızda duyurulacaktır.
Halen Mezuniyet Aşamasındaki Aday Sıralama Kriterleri:
i) Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalamalarına
bakılması,
ii) Öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarına bakılması,
iii) Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılması,
ve senatoca belirlenebilecek olan diğer kriterler.

Sıralamada ALES sonuçları kullanılmayacaktır.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için
http://yok.gov.tr/documents/10279/34561/osym_tarafindan_yerlesme.pdf/e223cc70-c1024305-ac3b-78f6201a1003
adresine bakabilirsiniz.

Kayıtlar 23 Haziran 2014 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce 9:30-17:00 saatleri arasında alınacaktır. Kayıtlar için şahsen
gelinmesi gerekmektedir.
Programın toplam ücreti 2.050 TL olup iki eşit taksitte alınacaktır. 1.025 TL kayıt
öncesinde (esnasında), 1.025 TL ikinci dönem başlangıcında alınacaktır. Ödemeler
üniversitemizden kredi kartı aracılığıyla yapılabilmektedir.
(Ödemeleri Bankamatik aracılığıyla yapmayınız.)
Banka Hesap Numaraları
TL Hesabı
Banka

Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi

Hesap Numarası

280 3832-368

IBAN

TR420013400000280383200080

Kayıtlar için gerekli belgeler;
-

-

Dilekçe
Onaylı Mezuniyet Belgesi (Noter veya mezun olunan üniversiteden onaylı olmalı,
yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında
belgelendirilmelidir.)
ALES Sonuç Belgesi (Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için gerekli değildir.)
Onaylı Lisans Not Transkripti (4’lük sistemde not karşılığı olmalı)
Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Banka Dekontu

