T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
2018-2019 AKADEMĠK YILI PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA
PROGRAMI
BAġVURU VE ÖN KAYIT DUYURUSU
Öğrenci Alım KoĢulları;
2018-2019 akademik yılı itibariyle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler ile mezunlara yönelik
üniversitemizde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 6-16
Ağustos 2018 tarihleri arasında ön kayıtla baĢvuru alınacaktır.
Ön kayıt işlemleri ve sürecin yürütülmesine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
Öğrenci Alım KoĢulları;
1. Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda alınan başvurulardan
öğretmenlik alanlarına göre belirlenecek kontenjanın %75’i Üniversitemiz
Fakültelerinde mezun aşamasında olanlara ve mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin
ilgili fakültelerinde mezun aşamasında olan ve mezunlarına ayrılmıştır.
2. 2018-2019 Akademik Yılı için 4. sınıfta öğrenim gören/görecek öğrenciler ve
mezunlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.
3. Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır.
100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler için YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas
alınacaktır.
a.) 4. Sınıf öğrencileri için;
 Adayların son üç yılın genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum
tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
 Not ortalaması en az 2 ve üzeri olanlar başvuru yapabileceklerdir.
b.) Mezunlar için:
 Adayların genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),
 Not ortalamasının eşitliği halinde, doğum tarihi günümüze en yakın olan aday, doğum
tarihinin aynı olması durumunda ise programa başvuru önceliği dikkate alınacaktır.
4. Ön başvurular sonunda hangi alanlara öğrenci alınacağı ve ne kadar kontenjan
verileceği, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen mevcudu ve Fakültemizin
akademik alt yapısı çerçevesinde değerlendirilecektir.
5. MEB Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu atama ve ders okutması
esaslarında yer alan Öğretmenlik Alanlarına baĢvuru sayısı 4 (dört)'ün altında
olması halinde o alan açılmayacaktır.
6. Kesin kayıtlar sırasında istenen belgelerin eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız
olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Ön kayıtta öğretmenlik alanlarına göre kontenjan sayısı belirlenecek olup,
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201 adresindeki listede yer alan
her öğretmenlik alanından sınırsız ön kayıt alınacaktır. Formasyon Kurulunca yapılacak
değerlendirme sonucunda başvuru sayısına göre kontenjan dağılımı yapılarak listeler
kesin kayıt ilanında açıklanacaktır.
8. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına lisans öğrencilerinden son sınıf,
beklemeli ve mezunlar başvuru yapabilecektir. Son sınıf ve beklemeli öğrencilerin
okutulan yılın bahar dönemi sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmaları ve
başarısız olup alttan aldıkları ders sayısının en fazla üç ders olması durumunda başvuru
yapabileceklerdir. Okutulan yılın dönem sonuna kadar mezun olabilecek durumda
olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt esnasında belgeleri incelenecek, gerçek dışı
beyanda bulunduğu tespit edilenler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
10. Kontenjanların boş kalması halinde yedek kayıt ilanına çıkılacak olup, kayıt tarihleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
11. Programa başvurular ön kayıt yoluyla 6-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında
http://formasyon.duzce.edu.tr/OgrenciBasvuru.aspx
adresinden
online
olarak
yapılacaktır. Yapılan başvuruların çıktısı alınıp imzalanarak kesin kayıt döneminde
elden teslim edilmesi gerekmektedir.
12. Kesin kayıt hakkı kazananların listesi 28 Ağustos 2018 tarihinde Fakültemiz ve
Formasyon web sitelerimizde ilan edilecektir.
13. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımız için oluşturulacak liste ilanında Formasyon
Eğitimi harç ücreti ve banka bilgileri paylaşılacaktır.
14. Fakültemizde uzaktan eğitim uygulaması bulunmamaktadır.
15. Eğitim süresi Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Öğretim
Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına Ġlişkin Yönerge çerçevesinde
belirlenecektir.
16. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 04.08.2016
tarih ve 2016/109 sayılı kararındaki usul ve esaslara göre yürütülür.
ĠġLEMLER:
 Ön kayıt işlemleri 6-16 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 Ön kayıt başvuruları http://formasyon.duzce.edu.tr/OgrenciBasvuru.aspx adresinden
online yapılacaktır.
 Kesin kayıtlarda Belge suretlerinin “Aslı Gibidir” onayı, asıllarının ibraz edilmesi
halinde Fakülte Sekreterliğince yapılacaktır.
 Kesin kayıtlarda Belgelerin fotokopileri çektirilmiş olarak getirilmelidir. Kayıt
esnasında fakültemizde fotokopi çekimi yapılmayacaktır. (Fotokopi çekimi merkezi
derslikler ve kütüphanede yapılmaktadır.)
 Ön Kayıtta belge istenmeyecek olup kesin kayıtlarda Ön kayıt Formu (ıslak imzalı)
çıktısı ile birlikte aşağıda ki evraklar istenecektir.
 Bu ilan metni Ön Kayıtlar için hazırlanmış olup Kesin Kayıtlar için tekrardan duyuru ve
ilan metni yazılacaktır. Bu ilan metninde kesin kayıtlar için tüm bilgiler
paylaşılmamıştır.
KESĠN KAYITTA ĠSTENECEK BELGELER:
1. Ön Kayıt Formu (Çıktı alınarak fotoğraf yapıştırılacak ve imzalanacak)
2. Halen öğrenci olanlar için Öğrenci Belgesi; mezunlar için Diploma veya Geçici
Mezuniyet belgesi (Onaylı)
3. Transkript (Onaylı)
4. Diğer üniversiteler için not dönüşüm belgesi. (YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 4’lük
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları)
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6. Bir başkası adına yapılacak başvurular için Vekâlet Formu.
(Vekâlet formuna erişmek için (http://formasyon.duzce.edu.tr/FormlarBelgeler.aspx )
7. Posta yoluyla gönderilen belgeler teslim alınmayacaktır.

PEDAGOJĠK FORMASYON PROGRAMINA ĠLĠġKĠN Ġġ AKIġ TAKVĠMĠ
SÜREÇ

ĠġLEM

BAġLAMA TARĠHĠ

BĠTĠġ TARĠHĠ

Ön Kayıt

6 Ağustos 2018

16 Ağustos 2018

Yerleştirme Sonuç Ġlanı

28 Ağustos 2018

(Eğitim Fakültesi Ana Sayfasında)

http://www.ef.duzce.edu.tr
Kesin Kayıt Harç Yatırma ve
Belge Teslimi
KAYIT

Ek Yerleştirme Ġlanı

28 Ağustos 2018

5 Eylül 2018

5 Eylül 2018

10 Eylül 2018

Ek Yerleştirme Sonuç Ġlanı
Ek Kayıt Harç Yatırma ve
Belge Teslimi

12 Eylül 2018
12 Eylül 2018

18 Eylül 2018

* Açıklanan tarihler planlanan tarih olup kesin tarih değildir. DeğiĢiklik gösterebilir.

DĠĞER AÇIKLAMALAR
1. Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili öncelikle Düzce
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Formasyon sitelerini takip etmeniz önerilmektedir. Programla ilgili her
türlü güncel bilgi ve açıklama internet sayfamızdan duyurulacaktır (http://formasyon.duzce.edu.tr ve
http://formasyon.ef.duzce.edu.tr/ ). Gerek duyulması halinde sorularınız için formasyon@duzce.edu.tr
adresine e-posta atabilirsiniz.
2. Güz dönemi dersleri üniversitemiz Konuralp Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde
Cumartesi günlerinde iki öğretim dönemi olarak yüz yüze yapılacaktır (Gerekli görüldüğünde [ÖSYM
ve AÖF sınavları veya diğer mazeretler nedeniyle] Pazar günü de ders yapılabilir). Haftalık ders
programı ilan edilecektir.
a) Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır. Derslere devam zorunluluğu: Ġlgili yönetmelik
doğrultusunda, öğrenciler ilk defa aldıkları kuramsal derslere %70 oranında, uygulamalı derslere %80
oranında devam etmek zorundadır.
3. Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü takdirde değişiklikler yapılabilir.
4. Program 2018-2019 Güz döneminde başlayacak, 14’er haftalık iki dönem şeklinde yürütülmesi
planlanmaktadır. YÖK ve MEB tarafından yapılabilecek değiĢikliklerle eğitim dönemi/süresi
farklılık gösterebilir. Ders günleri tatil günlerine denk gelmesi durumunda Fakülte Yönetim Kurulu,
dersi bir hafta önce ve/veya bir hafta sonra yapmaya yetkilidir.
5. Özel öğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir öğretim yılından az
olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf
tutulur.
6. Ayrıca, program derslerinin alındığı dönemde en geç birinci yarıyılda derslerin başladığı tarihten
itibaren ve aralık vermemiş olmak şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ücretli
öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet Ġşleri Başkanlığı’na bağlı
olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.
7. Ders muafiyet başvuruları: Ders muafiyet başvuruları bir dilekçe ile derslerin başladığı ilk haftada
alınacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” ile Düzce Üniversitesi Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi doğrultusunda değerlendirilecektir. Muafiyet başvuru dilekçesi
ekinde, muaf olunmak istenen derslerin onaylı ders içerikleri ile transkript bulunmak zorundadır.
Programın ilk haftası tamamlandıktan sonra muafiyet başvuru dilekçeleri alınmayacaktır.
8. Ġlgili mevzuat gereği muaf sayılan ders için ücret iadesi yapılmayacaktır.

NOT: Konuyla ilgili tüm açıklamalar Fakültemiz ve Formasyon web sitelerimizde
yapılacaktır. Ayrıca iletiĢim için 0380 542 1355 / Dahili:2405 aranabilir.

