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KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ 

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ 

 

Amaç  

Madde 1 

Bu Yönergenin amacı Üniversitenin dört yıllık lisans programlarının üç ve dördüncü 

sınıfına devam edip Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılmak isteyenlere, 

öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere 

düzenlenecek programın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam  

Madde 2 

Bu Yönerge, pedagojik formasyon eğitiminin ders programlarının ve içeriklerinin 

düzenlenmesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin akademik, idari ve mali konuları kapsar. 

Dayanak  

Madde 3 

Bu Yönerge Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve Üniversitenin diğer 

mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 4 

Bu Yönergede geçen;  

a) Danışman: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılan öğrencilerin 

ders kayıtlarını, mezuniyet aşamasına gelenlerin not durum kontrolünü, sertifika 

belgesi alma gibi işlemlerini yürüten öğretim elemanını, 

b) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, 

c) Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama 

etkinliklerinin planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan Eğitim 

Bilimleri Bölümü başkanını,  

d) Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmen adaylarına öğretmen olacağı alanda ve 

öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir 

dersin ya da derslerin planlı bir şekilde öğretilmesini sağlayan; uygulama 

etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir dersi, 

e) Program: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını, 

f) Rektörlük/Rektör: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 

Rektörlüğünü/Rektörünü, 

g) Senato: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu, 

h) Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulundaki uygulama etkinliklerinin belirlenen 

esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler 

arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan okul müdürünü veya onun belirleyeceği 

yardımcısını, 

i) Uygulama Okulu:Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü ilk ve orta öğretim 

kurumları ile lise ve dengi okulları,  

j) Uygulama Öğretim Elemanı: Alanında deneyimli ve öğretmenlik formasyonuna 

sahip, öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve 

değerlendiren üniversite öğretim elemanını, 

k) Uygulama Öğretmeni: Uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna 

sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına 

öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve 

danışmanlık yapan ders öğretmenini, 
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l) Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ifade eder. 

 

 Programa Başvuru ve Kayıtlar 

Madde 5 

 Bu programa Lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarına devam eden 

öğrenciler başvurabilir. Yerleştirme,  kontenjan dâhilinde akademik not ortalamalarına göre ve 

Lisans programlarının ilk altı yarıyılın tüm derslerini başarmış olan Üniversite öğrencilerine 

öncelik tanınarak yapılır.  Kontenjanda belirtilen oran dâhilinde Lisans programlarının ilk dört 

yarıyılın tüm derslerini başarmış olan Üniversite öğrencileri 5. Yarıyıl başından itibaren 

Programa başvurabilirler.  

Ders kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.  

Belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle şahsen başvurmak suretiyle kesin kayıt 

yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından vazgeçmiş sayılır. Üniversite, boş kalan kontenjanlar için 

ek yerleştirme yapabilir. 

Programa başvuran adayların değerlendirilmesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından 

yapılır. Programlara yerleştirilmesi uygun görülen adayların listesi Fakülte Yönetim Kurulu 

kararı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir ve kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.  

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır: 

a) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınan kayıt bilgi formu. 

b) Onaylı lisans not dökümü belgesi (transkript). 

c) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer evraklar. 

 

Program Açma Koşulları  

Madde 6  

Program açılmasına ilişkin talep her yıl Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yenilenir. 

Daha sonra bu karar, açılması istenilen program ve alanlarla ilgili kontenjan talepleriyle birlikte 

en geç Mart ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur.  

Dersler ve Öğrenim Süresi  

Madde 7 

Programda yer alan dersler, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından adları ve 

kredileri tespit edilen derslerden oluşur (Ek-I ve Ek-II). Dersler mesai saatleri içinde 

yapılabileceği gibi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da yapılabilir.  

Programın normal eğitim süresi iki yarıyıldır. Dersler iki yarıyıla bölünerek bir eğitim-

öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. Programı normal süresinde 

tamamlayamayanlar, iki yarıyıl daha programa devam edebilirler. Dördüncü sınıf öğrencileri 

başarısız oldukları dersleri tamamlamak üzere Lisans mezuniyeti sonrasında iki yarıyıl daha 

programa devam edebilirler. Programın azami süresi dört yarıyıldır 

 Programa devam eden öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından uygun görülmesi 

durumunda ve belirlenen tarihlerde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yaz Okuluna 

devam ederek açılan dersleri alabilirler. Aynı zamanda Pedagojik Formasyon Biriminin uygun 

görmesi halinde başka bir üniversitenin yaz döneminden ders alabilirler. Aynı zamanda alınan 

derslerin kabulü ve eşdeğerliği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 
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Fakülte Yönetim Kurulu  

Madde 8 

Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek 

ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

a) Eğitim Bilimleri Bölümü'nün önerisi doğrultusunda ve uzmanlık alanları da dikkate 

alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarını görevlendirmek. 

b) Öğretim elemanları ve programın yürütülmesinde görevlendirilecek diğer personel 

ile uygulama öğretmenleri ve koordinatörlerle ilgili işlemleri yürütmek. 

c) Programa Üniversitenin hangi bölümlerinden öğrenci kabulü yapılacağını 

belirlemek. 

d) Programın yürütülmesi için gerekli mali konularda karar almak ve uygulamak. 

 

Pedagojik Formasyon Birimi  

Madde 9 

Pedagojik Formasyon Birimi, Edebiyat Fakültesi Dekanı başkanlığında bir dekan 

yardımcısı, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanının önereceği 

beş öğretim elemanı içerisinden Dekanın belirleyeceği iki üyeden oluşur. 

Pedagojik Formasyon Biriminin görevleri şunlardır:  

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, uygulama ilkelerini belirlemek, 

uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.  

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders 

programlarını belirlemek.  

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak.  

d) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,  

e) Öğretmenlik Uygulaması dersi için uygulama okullarını tespit etmek ve uygulamaya 

gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.  

f) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, uygulama öğretim elemanlarını ve uygulama 

öğretmenlerini belirlemek. 

g) Uygulamalar için yetkili makamlardan gerekli izinleri almak. 

h) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Derslere Devam  

Madde 10 

Her bir alan grubu öğrencileri için Pedagojik Formasyon Birimi Başkanlığının teklifi, 

Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Danışmanlar, öğrencilerin ders 

kayıtlarını kontrol ederek onay verirler.  

Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler ve disiplin konularında, 

Üniversitenin "Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile "Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği"nin hükümleri uygulanır.  

Programa başlayanlar, ilk hafta içinde daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf 

tutulmak için başvuruda bulunabilir.  



4 
 

Özel öğretim kurumlarında toplamda bir yıldan az olmamak veya kamuya ait okullarda 

en az iki yarıyıl vekil/ücretli öğretmenlik yapmış olanlar, sigorta kayıtları ve ilgili makamlardan 

aldıkları belgelere durumlarını belgelendirdikleri takdirde, "Öğretmenlik Uygulaması" 

derslerinden muaf tutulabilirler. Ayrıca kamuya ait okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim 

kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmış olanlar, durumlarını ilgili 

makamlardan alacakları belgelerle belgelendirmek kaydıyla "Öğretmenlik Uygulaması" 

dersinden muaf tutulabilirler. 

Programa kayıtlı öğrenciler, kayıt, derslere devam, izinli sayılma, notlar, sınav ve 

sınavların değerlendirilmesi ve benzer hususlar bakımından Üniversitenin "Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine tabidirler. 

Programa kayıtlı olmak, askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz.  

 Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları ayrı bir not dökümü 

belgesinde(transkript) gösterilir.  

Mezun durumunda olup programa devam edenler, derslere devam ve sınav hakları 

dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  

 Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o 

güne kadar almış oldukları dersler için not dökümü belgesi (transkript) verilir.  

Programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar Rektörlükçe verilen “Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifikası”nı almaya hak kazanır.  

Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi 

düzenlenemez.  

Sertifika programına kayıtlı lisans öğrencilerinin herhangi bir nedenle kayıtlı olduğu 

lisans programından ilişiği kesilirse programdan da ilişiği kesilmiş sayılır.  

 

Yürürlük  

Madde 11 

Bu Yönerge, Senato kararını takiben yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 12 

Bu Yönerge hükümleri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünce yürütülür.  
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EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri 

KODU ADI T U K 

PFP1101 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 

PFP1102 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 

PFP1103 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 

PFP1104 Sınıf Yönetimi 2 0 2 

PFP1105 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 

PFPSEÇ-I
*
 Seçmeli Ders I 2 0 2 

PFPSEÇ-II
**

 Seçmeli Ders II 2 0 2 

PFP2101 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 

PFP2102 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 

PFP2103 Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3 

Toplam  20 10 25 

 

 

EK 2: Seçmeli Dersler Listesi 

 

*: Seçmeli Ders-I Grubu Dersleri 

KODU ADI T U K 

PFPSEÇ201 Bireyselleştirilmiş Öğretim 2 0 2 

PFPSEÇ202 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 

PFPSEÇ203 Eğitim Tarihi 2 0 2 

PFPSEÇ204 Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması 2 0 2 

PFPSEÇ205 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 

PFPSEÇ206 Gelişim Psikolojisi 2 0 2 

PFPSEÇ207 Öğretmenlik Meslek Etiği 2 0 2 

PFPSEÇ208 Yaşam Boyu Öğrenme 2 0 2 

 

 

**: Seçmeli Ders-II Grubu Dersleri 

KODU ADI T U K 

PFPSEÇ221 Bilgisayar Destekli Öğretim 2 0 2 

PFPSEÇ222 Eğitim Felsefesi 2 0 2 

PFPSEÇ223 Rehberlik 2 0 2 

PFPSEÇ224 Eğitimde Teknoloji Kullanımı 2 0 2 

PFPSEÇ225 Karakter ve Değerler Eğitimi 2 0 2 

PFPSEÇ226 Özel Eğitim 2 0 2 

PFPSEÇ227 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 

PFPSEÇ228 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 

 

 

 

 

 

 


