NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON
EĞİTİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun
07.07.2009 tarih ve 80 sayılı karar ekindeki çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitimöğretim veren yükseköğretim programlardan mezun olan öğrencilere Pedagojik Formasyon
Eğitimi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, ilgili mevzuat hükümlerine göre Pedagojik Formasyon
Eğitiminin planlanması ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14"üncü maddesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı"nın (a), (b), (c) (d), (e) ve (f)
yazılarına ve (e) sayılı yönetmelik esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
a) 26/01/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-374/02992 sayılı YÖK yazısı
b) 26/03/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-1557/010678 sayılı YÖK yazısı
c) 02/08/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-3694/026733 sayılı YÖK yazısı
d) 15/10/2010 tarih ve B.30.0.EÖB. 0.00.00.03-02.10-5215/037843 sayılı YÖK yazısı
e) 18/01/2011 tarih B.30.0.EÖB. 104.01.07.340-002551 sayılı YÖK yazısı
f) 26/08/2011 tarih ve B.30.0.EÖB.104.01.07.5660.037300 sayılı YÖK yazısı
g) 18/02/2011 tarih ve 27850 sayılı yönetmelik Tanımlar
h) 17/09/2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.07-4049 sayılı YÖK yazısı
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni,
b) Rektör: Necmettin Erbakan Rektörü'nü,
c) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu'nu,
d) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulu'nu,
e) Fakülte: Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili
Fakülteleri,
f) Fakülte/Yüksekokul Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki pedagojik
formasyon eğitimi dersleri verilecek olan Fakülte/Yüksekokul Kurulu'nu,
g) Komisyon: Pedagojik Formasyon Programı Yürütme Komisyonu
h) Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı'nı,

ı) Dersler: Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri'ni,
i) Koordinatör: Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Koordinatörü'nü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar Komisyon
MADDE 5 - (1) Pedagojik Formasyon eğitimine ilişkin organizasyon Rektör yardımcısı
başkanlığında ilgili birim yöneticilerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmesine
karar verilmiştir.
Komisyonun Görevleri
MADDE 6 - (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesinden Komisyon
sorumludur.
(2)

Komisyon, yılda en az iki kez toplanır, pedagojik formasyonla ilgili organizasyonu sağlar

ve ilgili kurullara sunulmak üzere kararlar alır. Açılması talep edilen pedagojik formasyon
eğitimi için Yükseköğretim Kurulu'na sunmak üzere teklif hazırlar.
(3) Pedagojik

Formasyon Eğitimi Programının yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak

üzere Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından biri rektör tarafından 3 yıllığına
koordinatör olarak atanır. Süresi dolan koordinatör yeniden atanabilir.
Dersler
MADDE 7 - (1) Dersler, 11.11.2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu
toplantısında belirlenen derslerden oluşur. Hangi dersin hangi yarıyılda verileceği Komisyon
tarafından belirlenir ve ilgili kurulların onayına sunulur. Eğitim
MADDE 8 - (1) Programın süresi 2 (iki) yarıyıldır. Gerektiğinde ilgili kurulların onayı ile
Program yaz döneminde de yapılabilir.
(2) Programda dersler öncelikle Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim
elemanları ve alan eğitimi doktoralı olan öğretim elemanları tarafından yürütülür.
(3) Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama saatleri Konya il merkezinde bulunan resmi
ve özel okullarda, Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 28.07.1998
tarihinde imzalanan protokol esaslarına göre yapılır.
(4) Dersler, ihtiyaca göre mesai dışı saatlerde ve hafta sonu da yapılabilir. Gerektiğinde ilgili
kurulların onayı ile program yaz döneminde de yapılabilir.
(5) Programın akademik takvimi programın ilanı esnasında duyurulacaktır.
Başvuru ve Kabul Esasları

MADDE 9 - 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptıran öğrencilerin programa başvuru şartı 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 dir. Bu
tarihten önce yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden programa başvuru
için herhangi bir not barajı şartı aranmaz.
a. Öğrenciler

4'lük

sistem

üzerinden

mezun

olmuşlarsa

mezun

oldukları

üniversiteden 100' lük sisteme not dönüşümü ONAYLI olarak yaptıracaklardır.
Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Kontenjan fazlası
müracaat durumunda Programa müracaat eden adayların sıralaması mezuniyet
ağırlıklı not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100' lük not sistemine göre
adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en
düşük puana doğru yapılacaktır.
b. Adayların not ortalamaları eşit olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
(2) Başvurular, Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne yapılır.
(3) Programa

ayrılan kontenjanların

branşlara

dağılımını

yapmaya

Yükseköğretim

Kurulunun 17.09.2012 tarih ve 4049 sayılı kararını dikkate alarak, Pedagojik Formasyon
Eğitimi Programı Yürütme Kurulu yetkilidir.
Ders Alma ve Kayıt Yenileme
MADDE 10 - (1) Programa kabul edilen adaylar, kayıt yenileme ve ders alma işlemlerini,
yarıyıl başında pedagojik formasyon eğitimi akademik takviminde belirlenen tarihler arasında
yaparlar.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 11 - (1) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Mali Konular
MADDE 12- (1) Program ücretlidir. Öğrenim ücreti. Üniversitenin Döner Sermaye işletmesi
tarafından ilgili mevzuata göre tahsil edilir ve harcanır. Ücretler 2 taksitte, yarıyılların
başlangıcında Necmettin Erbakan Üniversitesi adına açılmış hesaba yatırılır.
(1) Dersleri tekrar almak durumunda kalan öğrencilerin alacağı her bir kredi için
ödenecek ücret miktarı her eğitim-öğretim yılı başında Komisyon tarafından
belirlenir.

(2) Ders tekrarı yapan öğrencilerden alınacak toplam ücret, alacakları derslerin
kredisine göre o dönem için komisyonca belirlenen birim kredi ücreti üzerinden
hesaplanır.
(3) Ücretini yatırmayan öğrencinin programa kaydı yapılmaz.
(4) Herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencinin ücreti iade edilmez.
(5) Programda görev alan öğretim elemanları ve yöneticilere 18/02/2011 tarih ve
27850 sayılı yönetmelik hükümleri esaslarına göre ödeme yapılır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası
MADDE 13 - (1) Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifikası Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenir. Sertifikalar, Eğitim Fakültesi
Dekanı ve Pedagojik Formasyon Koordinatörü tarafından imzalanır ve Üniversite Öğrenci
işleri tarafından soğuk mühür vurulur.
Disiplin işleri
MADDE 14- (1) Programa kayıtlı öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Genel Hükümler
MADDE 15- (1) Program isteğe bağlıdır.
(2) Program derslerinin notları mevcut lisans programı notları ve mezuniyet notunu
etkilemez.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Necmettin Erbakan
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

