BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen pedagojik
formasyon sertifika programını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik pedagojik formasyon eğitimini kapsar.
Programa Başvuru
Madde 3 – Adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen pedagojik formasyon
programı başvuru koşullarına ilave olarak, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen
Pedagojik Formasyonlu Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
başvuru koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yüksek lisans programına yapılan
başvuru, pedagojik formasyon programını da kapsar.
Öğrenci Kabulü
Madde 4- Pedagojik Formasyonlu Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans
Programı’na kabul edilen öğrenciler, pedagojik formasyon sertifika programına da kabul
edilmiş olurlar.
Derslerin Belirlenmesi
Madde 5- Öğrencilerin programı tamamlamak için almaları gereken dersler, bu
derslerin toplam sayısı ve toplam kredisi enstitü kurulu (EK) kararı ile belirlenir. EK,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi derslerini
programın zorunlu derslerine dahil eder.
Öğrenciler her yarıyıl o yarıyıla ait Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans
Programı derslerini de alırlar.
Derslere Devam
Madde 6- Derslere devam zorunludur. Devamsızlığın, sağlık raporu alınmış olan
süreler dahil, söz konusu dersin yarıyıl içerisindeki süresinin %25inden fazla olması
halinde, öğrenci o dersten başarısız sayılır.
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Okullarda Uygulama Çalışmaları
Madde 7- Okullarda uygulama çalışmaları, bir ya da iki Okul Deneyimi dersi ile
Öğretmenlik Uygulaması dersinden oluşur. Söz konusu derslerin yapılacağı uygulama
okullarının belirlenmesi ve öğrencilerin okullara dağılımı, Yükseköğretim Kurulu ve Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen prosedür takip edilerek, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenciler gidecekleri okulları kendileri belirleyemezler.
Yurt Dışı Uygulama Çalışmaları
Madde 8- Programda yurt dışı uygulama çalışması olduğu takdirde, öğrencilerin söz
konusu çalışmaya katılabilme koşulları EYK tarafından belirlenir. Uygulama
çalışmasının yapıldığı yarıyıl başlangıcında kümülatif not ortalaması 2.5’dan düşük olan
öğrenciler, yurt dışı uygulamalara katılamazlar.
Yurt dışı uygulama çalışmasına çeşitli nedenlerle gitmeyen ya da çalışmayı
tamamlayamayan öğrenciler bu çalışmaya takip eden yıllarda tekrar katılamazlar. Bu
durumdaki öğrencilerin yapması gereken ilave ders almak dahil çalışmalar, EYK
tarafından belirlenir.
Enstitü müdürü, disiplinsiz davranışları nedeniyle öğrencilerin çalışmayı tamamlamadan
Türkiye’ye dönmesine karar verebilir. Bu durumdaki öğrenciye Bilkent Üniversitesi
Öğrenci Disiplin İlke ve Kuralları uyarınca işlem yapılır ve bursu kesilir
Değerlendirme ve Notlar
Madde 9- Öğrencilere aldıkları her ders için Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön lisans
Eğitim-öğretim Yönetmeliği'nde listelenmiş harf notlarından biri verilir. W notu
programda bir kez kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o
dersten yarıyıl notu olarak en az 'C' alması gerekir.
Başarılı ve Sınamalı Öğrenciler
Madde 10- Bir yarıyılda o yarıyıla ait not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler başarılı,
not ortalaması 2.50'nin altında olan öğrenciler ise sınamalı öğrenci sayılır. İki yarıyıl
arka arkaya sınamalı duruma düşen öğrencinin program ile ilişkisi kesilir.
Süre ve Programın Tamamlanması
Madde 11- Programının azami süresi beş yarıyıldır. Başka bir nedenle ilişkisi
kesilmemiş öğrencilerden belirtilen azami süre içinde programlarını başarı ile
tamamlayamamış olanlar " Uzatmalı Öğrenci" statüsüne alınır. Uzatmalı Öğrencilerin
bursları sona erer.
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Programın tamamlanması için ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir.
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrencilere pedagojik
formasyon sertifikası verilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 12- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak Bilkent Üniversitesi Ana
Yönetmeliği ve Bilkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili
hükümleri uygulanır.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
yürütülür.
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet'inin kabul ettiği tarihte
yürürlüğe girer.

3

