KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminde Başlayacak
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına
Öğrenci Alım İlanı
Fakültemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci
alımı yapılacaktır. Toplamda 612 kişilik kontenjanın alanlara dağılımına, ön kayıt şartlarına, işlemlerine, akademik takvimlere ve
programın ücretine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
En az bir öğretim yılı (iki dönem) öğretmenlik deneyimi olan adaylar ön kayıt sırasında bu ilanın son sayfasında belirtilen
belgelerle Öğretmenlik Uygulaması I ve II derslerinden muaf olmak için başvuruda bulunabilir.
Bu deneyime sahip adaylar, aşağıdaki tabloda verilen kontenjanların dışında tutulacak ve atama alanı mevcut ise not sıralamasına
dâhil edilmeksizin kabul edilecektir.
Öğretmenlik Uygulaması derslerinden muaf olabilen adaylar aşağıdaki kontenjan tablosunda bulunmayan alanlardan da başvuru
yapabilecektir. Bu durumdaki adayların mezun olduğu lisans programının MEB çizelgesinde atamaya esas alanlardan birinde yer
alması başvuru yapabilmesi için yeterli görülecektir.
1.

Ön Kayıt için Başvuruda Bulunabilecek Adaylar:

Aşağıdaki tabloda verilen Atamaya Esas Alanlara kaynak teşkil eden lisans programlarından mezun olanlar başvurabilecektir.
Atamaya Esas Alan
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Felsefe
İngilizce
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar (Resim ve ilgili sütunda yer alan diğer programlar)
Grafik ve Fotoğraf /Grafik /Fotoğraf (Görsel İletişim Tasarımı ve ilgili
sütunda yer alan diğer programlar)
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/ İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Müzik
TOPLAM

Kontenjan
60
60
60
84
42
6
6
6
150
36
36
24
36
6
612

Mezun olduğunuz lisans programının/fakültenin/yüksekokulun yukarıda verilen Atamaya Esas Alanlara kaynak teşkil edip
etmediğini tespit etmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları çizelgesini inceleyiniz.

MEB Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çizelgesini görmek için tıklayınız.
Çizelgeyi nasıl inceleyeceğim?
MEB çizelgesinde her bir “Atamaya Esas Olan Alanın” hemen sağında, bu alana kaynaklık eden lisans programları yer almaktadır.
Örneğin, çizelgede Görsel Sanatlar alanı için aşağıda orta sütunda gösterilen programlardan mezun olanlar başvurabilir.

Kontenjanların ilgili alanlara paylaştırılmasında Öğretmenlik Uygulaması derslerini yürütebilecek öğretim elemanı sayıları ile İl
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki sertifikalı öğretmen sayıları esas alınmıştır.
Bir atamaya esas alana ön kayıt yaptıran aday sayısının 4’ten az olması durumunda söz konusu alanın kontenjanı, ön kayıt
yaptıran aday sayısının açılan kontenjandan daha fazla olduğu alanlara aktarılabilir. Kontenjan aktarma işlemi yalnızca
(kontenjanın aktarılacağı) ilgili alanda yeterli sayıda öğretim elemanı ve öğretmen olması durumunda yapılabilir. Ön kayıt
yaptıran aday sayısı 4’ten az olan alanlara öğrenci alımı yapılmayacak ve bu alanlara yapılan ön kayıtlar geçersiz sayılacaktır.
2.

Ön Kayıtlar 11 – 13 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatlerinde DPÜ Eğitim Fakültesi Mavi Salonda (1. Kat) yüz
yüze yapılacaktır.
Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler:

Mezunlar İçin:
a.
b.

c.
d.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Başvuru Dilekçesi (Ön Kayıt esnasında Formasyon Birimi tarafından adaylara verilecektir.)
Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında
belgelendirilmelidir). Onaysız veya onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası veya mührü olmayan belgeler kabul
edilmeyecektir.
Onaylı Lisans Not Transkripti (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya ıslak imzası ve mührü olmayan belgeler
kabul edilmeyecektir.)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacak)

Asil olarak kazanan adayların isimleri, not ortalamaları ve kesin kayıt için gerekli işlemler ve belgeler 13 Ekim 2021
tarihinde saat 23.00’te formasyon.dpu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kesin kayıtlar 14 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde
mesai saatlerinde DPÜ Eğitim Fakültesi Mavi Salonda (1. Kat) yüz yüze yapılacaktır. İlan edilen tarihlerde kayıt
yaptırmayanlar kesin kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, faks veya elektronik ortamda başvuru kabul edilmeyecektir. Noter vekâletinin aslı ile
kayıt yaptırılabilir. FAKÜLTEMİZDE DAHA ÖNCE AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMLARI İLANLARINA YAPILMIŞ OLAN BAŞVURULAR GEÇERSİZDİR. BU DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERİN
YENİDEN ÖN KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir.
Boş kalan kontenjan olması durumunda, yedek listelerde ilan edilecek aday varsa; 15 Ekim 2019 tarihinde saat 21.00’de yedek
adayların alanları ve adları ilan edilebilir. Bu durumda boş kalan kontenjanlara kayıt işlemleri için 18 Ekim 2021 Pazartesi günü
saat 14.00'te DPÜ Eğitim Fakültesi Mavi Salonda (1. Kat), yedek adayların isimleri sırasıyla okunacak ve hazır bulunan adayların
kaydı yapılacaktır. Saat 14.00'ten sonra gelen adaylar salona alınmayacaktır.
Yine de kontenjanın dolmaması durumunda yeni bir duyuru yapılabilir, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edebilir.
Bu süreçte; bir alanda talebin, açılmış olan kontenjandan az olması durumunda, ilgili kontenjan, talebin yüksek olduğu taraflara;
kesin kayıt hakkı bekleyen öğrenci sayısı en fazla olan alandan başlanarak her bir alanda önce (kesin kayıt hakkı kazanan aday
sayısı 6’ya bölündüğünde son grubunda) 5 kişi kalan alanların sonra sırasıyla 4, 3, 2 ve 1 kişi kalan alanların 6 kişiye
tamamlanmasını sağlayacak şekilde kaydırılabilir. Yine boş kontenjan kalması durumunda öğretim üyesi-öğretmen durumu göz
önünde bulundurularak kesin kayıt hakkı bekleyen öğrenci sayısı en fazla olan alandan başlanarak sırasıyla her bir alan için 6’şar
kişilik gruplar oluşturacak şekilde kaydırılabilir.
Başvuruların değerlendirilmesinde not ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik durumunda mezuniyet tarihi daha eski olan adaya
öncelik verilecektir. Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacak olup, adayların 4’lük dışındaki notları Yükseköğretim
Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında, notun yanlış
bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.
Dersler 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde yürütülecektir. Dersler genellikle hafta sonları, zorunluluk
olması durumunda ise hafta içi 17.00’den sonra yapılacaktır. 2021-2022 Eğitim öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinin her
ikisinde hafta içi bir gün Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri kapsamında (Kütahya Merkez ve Tavşanlı’da yer alan)
uygulama okullarına gidilecektir.
Akademik takvim ve ders programlarının 22 Ekim 2021 tarihinde duyurulması, derslerin ise 23 Ekim 2021 tarihi itibarıyla
başlatılması planlanmaktadır.
Derslerin % 40’ı uzaktan, % 60’ı yüz yüze gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri yüz yüze
gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitimle yürütülecek derslerin adları daha sonra ilan edilecektir. Uzaktan veya yüz yüze yürütülen
tüm derslerin sınavları yüz yüze yapılacaktır.
Uygulama okullarında gerçekleştirilecek Öğretmenlik Uygulaması derslerinde %100, diğer tüm derslerde %70 devam
zorunluluğu vardır.
Programın ücreti 3678 TL’dir. İki taksit halinde ödenecektir. Adaylar birinci taksiti kesin kayıtlarda ödeyecektir. İkinci taksit için
ödeme tarihi daha sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt işlemini tamamladıktan sonra adaya (derslere katılmadan kaydını sildirse
dahi) ücret iadesi yapılmayacaktır. Muaf olunan dersler için adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır. Şehitlerimizin kesin kayıt
hakkı kazanan eş ve çocuklarından ücret alınmayacaktır.
Ön kayıt yaptıran tüm adaylar ad, soyad ve not ortalaması bilgilerine sonuçların duyurulması amacıyla ilan edilecek listelerde yer
verilebileceğini kabul eder.

16.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Dersler
Dönem

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

I

Eğitime Giriş

3

0

3

6

I

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

I

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

I

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

6

I

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

Dönem Toplamı

12

6

15

30

II

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

6

II

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

II

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

2

6

II

Öğretim Teknolojileri

2

0

3

4

II

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

Dönem Toplamı

12

6

15

30

GENEL TOPLAM

24

12

30

60

Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Muafiyet Başvuruları
MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında veya devlet okullarında/kurslarında bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik
yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması derslerinden muaf tutulabilir. Buna göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Dönemi Başlangıcı itibariyle bir öğretim yılından (iki dönemden) az olmamak kaydıyla öğretmenlik veya Kur’an Kursu
öğreticiliği yaptığınızı belgeleyerek Öğretmenlik Uygulaması derslerinden muaf olabilirsiniz. Muafiyet başvurusu için 11-15 Ekim
2021 tarihleri arasında gerekli belgelerin Formasyon Birimine teslim edilmesi gerekir.
Gerekli Belgeler
1.
2.
3.

Öğretmenlik Uygulaması dersi için muafiyet başvuru dilekçesi ( Formasyon Birimi tarafından adaylara verilecektir.)
Çalıştığınız kurumdan onaylı, öğretmen olarak çalıştığınızı ve çalıştığınız tarih aralığını gösteren belge
Çalıştığınız tarih aralığında sigortalı olduğunuzu gösteren SGK belgesi

Bu üç belgenin teslim edilmesinin ardından muafiyet başvuru sonuçları 25 Ekim 2021 tarihinde formasyon.dpu.edu.tr adresinden ilan
edilecektir.

