ADIYAMAN ÜN VERS TES
Sürekli E itim Merkezi (ADYÜSEM)
E itim-Ö retim Yönergesi
Yasal Dayanak
Madde 1- Bu yönerge, 2547 say l Yüksekö retim Kanunu’nun 58.
maddesi ile Ad yaman Üniversitesi Sürekli E itim Merkezi (ADYÜSEM) Yönetmeli i
hükümleri uyar nca haz rlanm +t r.
Amaç ve Kapsam
Madde 2- Bu yönergenin amac , Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü
programlar d + nda, kamu kurumlar ile özel ve uluslararas kurulu+ ve ki+ilerin
ihtiyac oldu u belirlenen veya bizzat talep ettikleri alanlarda Üniversiteye ba l
birimlerce e itim-ö retim programlar n n planlanmas , koordinasyonu ve
yürütülmesini düzenleyecek yöntem ve esaslar belirlemektir.
Tan mlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
Üniversite

:Ad yaman Üniversitesini,

Senato

:Ad yaman Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu

:ADYÜSEM Yönetim Kurulunu,

Birim

:Ad yaman Üniversitesine ba l
Fakülte, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu, Konservatuvar,
Enstitü, Uygulama ve Ara+t rma
Merkezleri ile rektörlü e ba l
bölümleri,

E itim-Ö retim Program

:Sertifika, seminer ve kurs
programlar n ,

Program Koordinatörü

:Birimlerde e itim-ö retim
program n n koordinasyonu ile
görevlendirilmi+ ki+iyi,

ADYÜSEM Koordinatörü

:ADYÜSEM bünyesinde faaliyetlerin
koordinasyonuyla görevlendirilmi+
ki+iyi,

Dan +ma Kurulu Alt Komisyonu

:ADYÜSEM Dan +ma Kurulu içinden
belirli e itim program gruplar yla
ilgili Yönetim Kuruluna yard mc
olmak üzere görevlendirilen
komisyonlar ifade eder.

E itim-Ö retim Program Önerilmesi
Madde 4- ADYÜSEM taraf ndan aç lacak sertifika, seminer veya kurs
biçimindeki e itim-ö retim programlar :
a)

ADYÜSEM veya Üniversite birimlerince talebi olabilece i dü+ünülen ki+i
ve kurulu+lara sunulmak üzere, birimler, birimlerin ortak kat l m veya
birim/birimlerin di er kurulu+larla i+birli iyle veya

b)

Kamu kurumlar ile özel veya uluslararas kurulu+lar n ADYÜSEM’den
bizzat talebi üzerine, talebe uygun olarak ADYÜSEM’in yönlendirece i
birimlerin veya birim/birimlerle di er kurulu+lar n i+birli iyle,

bu yönergede belirlenen +artlara uygun olarak ADYÜSEM Yönetim
Kuruluna önerilir.
Sertifika, Seminer ve Kurs Programlar
Madde 5- Sertifika programlar , konu ba+l
ve amaçlar na uygun bilgi ve
becerilerin kazand r l p s nanabilece i asgari e itim süresinde planlanan ve
dönem sonunda kat l mc lar n ba+ar s n n de erlendirilerek “Ba+ar Sertifikas ”
verilmesini mümkün k lan e itim-ö retim programlar d r.
Sertifika program n n süresi ilgili Birim/Birimler taraf ndan önerilir. Bu
sürenin amaçlara uygunlu u ilgili Dan +ma Kurulu Alt Komisyonu taraf ndan
incelenir ve Yönetim Kurulu karar ile Senatonun onay na sunulur.
Seminer ve kurs programlar , üniversite birimlerinde çal +an ö retim
elemanlar n n uzman olduklar alanlarda kamu, özel sektör ve uluslararas
kurulu+ ve ki+ilerin bilgilendirilmesi, ayd nlat lmas ve beceri kazand r lmas na
yönelik, k sa süreli, ba+ar s nav gerektirmeyen ve tüm kat l mc lar için “Kat l m
Belgesi” ile sonuçlanan e itim-ö retim programlar d r.
Seminer ve kurs program n n süresi ilgili Birim/Birimler taraf ndan önerilir.
Bu sürenin amaçlara uygunlu u ilgili Dan +ma Kurulu Alt Komisyonu taraf ndan
incelenir ve Yönetim Kurulu karar ile uygulan r.
E itim-Ö retim Program* Öneri Dosyas*
Madde 6- Birim/birimler taraf ndan aç lmas öngörülen e itim-ö retim
programlar n n amaçlar , ders içerikleri, süresi, s kl , ba+lang ç ve biti+ tarihleri,
hedef kitlesi, kat l mc lar n seçiminde aranacak ölçütler, varsa kat l mc lar n
ba+vuru ve kabul i+lemleri, programa al nacak ö renci say s , program n duyuru
+ekli ve araçlar , program gelir giderlerini özetleyen program bütçesi, dersleri

verecek ö retim elemanlar n n isimleri, özgeçmi+leri ve yay nlar , e itim
program n n yap laca
yerin ve kullan lacak teknik donan m n özellikleri ve
mevcut olup olmad , program ve ö retici ücreti önerileri, Ba+ar Sertifikas
verme ko+ullar ile program açmak için öngörülen en az kat l mc say s , “E itimÖ retim Program Öneri Dosyas ” içinde Ek 1’deki forma uygun olarak
haz rlanarak ADYÜSEM Müdürlü üne sunulur.
E itim-ö retim program öneri sunma tarihleri, sonbahar döneminde
(Ekim-Kas m-Aral k) ba+lat lacak programlar için her y l en geç 15 Temmuz,
Bahar döneminde (Mart-Nisan-May s) ba+lat lacak programlar için her y l en geç
15 Ocak, Yaz döneminde (Haziran-Temmuz-A ustos) ba+lat lacak programlar için
her y l en geç 15 Nisan olarak belirlenmi+tir.
Üniversite d + ndaki kamu veya özel sektör kurulu+lar taraf ndan talep
edilecek olan e itim-ö retim programlar yla ilgili öneriler, talebe ba l olarak y l n
herhangi bir zaman nda yap labilir.
E itim-Ö retim Program* Aç*lmas*
Madde 7- Birimler taraf ndan ADYÜSEM’e gönderilen Sertifika Program
önerileri Yönetim Kurulu ve görü+üne ba+vurmay gerekli gördü ü Dan +ma
Kurulu Alt Komisyonu taraf ndan incelenir, gerekli de i+iklik önerileri dikkate
al narak son +ekli verilir ve Yönetim Kurulu’nun nihai karar üzerine Senatonun
onay na sunulur.
Birimler taraf ndan ADYÜSEM’e sunulan seminer ve kurs program
önerileri ise, Yönetim Kurulu ve ilgili alt komisyon taraf ndan incelenir; uygun
görülürse kabul edilerek yürürlü e konur.
E itim-Ö retim Programlar*n*n lan Edilmesi
Madde 8- Senato taraf ndan kabul edilen Sertifika programlar ile Yönetim
Kurulu taraf ndan kabul edilen seminer ve kurs programlar n n ilgili çevrelere
duyurulmas , program önerisini haz rlayan Birim/Birimler/Kurulu+ i+birli iyle
planlan r ve program bütçesinde öngörülen tan t m giderleri çerçevesinde
ADYÜSEM taraf ndan ilan edilir.
Her y l düzenli olarak belirli aral klarla aç lmas öngörülen e itim
programlar ADYÜSEM taraf ndan bir katalogda toplanarak yay mlanabilir.

E itim-Ö retim Program*n*n Yürütülmesi
Madde 9- Aç lacak e itim-ö retim program n n yürütülmesinden hangi
birimin sorumlu olaca
Yönetim Kurulu karar ile kesinle+ir. E itim-ö retim
program
sadece
tek
bir
birim
taraf ndan
öneriliyorsa,
program n
yürütülmesinden o birim sorumludur. Ancak, program önerisinin birden fazla
birimin ve/veya di er kurulu+lar n i+birli iyle haz rlanm + olmas veya birden fazla
birim taraf ndan önerilen benzer e itim programlar olmas halinde, bu

programlar ve birimler aras nda i+birli i, koordinasyon ve uygunluk sa lamak
üzere ilgili Dan +ma Kurulu Alt Komisyonu görevlendirilir ve Komisyonun
yapaca
teklif Yönetim Kurulu taraf ndan karara ba lanarak, e itim-ö retim
program n n koordinasyonundan sorumlu olacak birim belirlenir. Birimler
taraf ndan aç lacak her program için bir Program Koordinatörü görevlendirilir.
Program Koordinatörü ve Görevleri
Madde 10- Program Koordinatörü, e itim-ö retim program n yürütmekle
görevlendirilen birimin amiri taraf ndan önerilir ve Yönetim Kurulunun onay
üzerine kesinle+ir.
Program Koordinatörü ba+lang c ndan bitimine kadar programla ilgili tüm
i+lemleri planlar, ders ve s navlar koordine eder, kat l mc lar n ve ö retim
elemanlar n n sorunlar ile ilgilenir ve ADYÜSEM Koordinatörü ile i+birli i sa lar.
E itim-Ö retim Programlar*nda Ö retim Eleman* Görevlendirilmesi
Madde
11E itim-ö retim
programlar nda
ö retim
eleman
görevlendirilmesi, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi üzerine Yönetim Kurulu
taraf ndan kesinle+tirilir. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde ilgili Dan +ma
Kurulu Alt Komisyonu raporuna dayanarak ö retim eleman görevlendirmelerinde
de i+iklik yapabilir.
Birden fazla birimin birlikte düzenleyece i e itim-ö retim programlar nda
ö retim eleman görevlendirilmesi önerisi ise, koordinasyonu sa layan birimin
yönetim kurulu taraf ndan yap l r.
@lgili birim/birimlerde e itim-ö retim program nda ders verecek yeterli
say da veya nitelikte ö retim eleman bulunmamas durumunda, Dan +ma Kurulu
Alt Komisyonu di er birimlerden, ba+ka üniversitelerden veya ilgili sektörden
ö retim elemanlar görevlendirilebilir.
Sertifika Programlar*nda S*navlar ve De erlendirme
Madde 12- Sertifika programlar n n kat l mc lar program süresince ve
program sonunda yaz l ve/veya uygulamal s navlara tabi tutulurlar. S navlar n
say s , +ekli ve ba+ar notunun nas l hesaplanaca ilgili birimin önerisine uygun
olarak program ba+lamadan önce kat l mc lara duyurulur. Gerekti inde e itimö retim program ba+lamadan önce seviye tespit s navlar yap labilir.
E itim-Ö retim Programlar*nda Devam Ko6ullar*
Madde 13- Programa devam zorunlulu u en az % 70’dir ve ilgili birimin
gerek görmesi halinde devam zorunlulu u bu oran n üzerine ç kabilir. Uzun süreli
hastal k, kaza, aile fertlerinden birinin vefat gibi beklenmeyen durumlar
nedeniyle devam oran n n tamamlanamamas halinde, ilgili kat l mc hakk nda
Program Koordinatörünün raporuna dayan larak Yönetim Kurulu taraf ndan karar
verilir.

Ba"ar Sertifikas

ve Kat l m Belgesi

Madde 14- Sertifika programlar na devam eden ve s navlar n sonucunda
ba+ar l olanlara “Ba+ar Sertifikas ”, sertifika programlar na devam eden ancak
s navlarda ba+ar s z olanlar ile seminer ve kurs programlar na kat lanlara
“Kat l m Belgesi” verilir.
E itim-Ö retim Program* Ücretleri
Madde 15- E itim–ö retim program na kat l m için öngörülen ücretler,
kat l mc lar n ödeme güçleri, piyasa ko+ullar ve ö retim elemanlar na ödenecek
katk paylar ve program giderleri dikkate al narak program önerisini haz rlayan
birim/birimler taraf ndan Yönetim Kurulu’na önerilir; Sertifika Programlar için
Senato onay ndan sonra, Seminer ve Kurs Programlar için Yönetim Kurulu
onay ndan sonra yürürlü e girer. Ücretler program duyurular nda ilan edilen
Ad yaman Üniversitesi Döner Sermaye Saymanl
hesab na yat r l r.
E itim-Ö retim Program*n*n ptali
Madde 16- ADYÜSEM taraf ndan aç laca duyurularak kat l mc kay tlar
yap lan e itim-ö retim programlar , program duyurusunda ilan edilen asgari
kat l mc say s na ula+ lamad
takdirde Yönetim Kurulu karar ile iptal edilebilir.
Program n iptal edilmesi halinde, daha önce yat r lm + kat l mc ücretleri Döner
Sermaye Saymanl
taraf ndan iade edilir.
Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar
Madde 17- Yönergede hüküm bulunmamas halinde
Yüksekö retim Kanunu ile di er mevzuat hükümleri uygulan r.

2547

say l

Yürürlük
Madde 18- Bu yönerge Senatoda kabul edildi i tarihte yürürlü e girer.

Yürütme
Madde 19- Bu yönergeyi Ad yaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

