Kesin kayıtlar 23 Ekim Cumartesi – 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi günleri saat 17:00 kadar
şahsen veya noter vekaletiyle yapılacaktır. Kesin kayıt için aşağıda istenen belgelerin eksiksiz olması
gerekmektedir.
Kesin kayıt için istenen belgeler







Onaylı diploma fotokopisi ya da e-devlet lisans mezun belgesi
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi
Güncel lisans transkripti
1 adet fotoğraf
Kayıt formu (Formasyon Birimi tarafından kayıt esnasında verilecektir.)
1.800 (bin sekiz yüz) TL 1. Dönem ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Ad-Soyad ve TC
No bulunmalıdır) Katkı payı ücreti 1. dönem tek taksit olarak ATM, İnternet Bankacılığı veya
bankadan yapılabilir.

Banka Adı: Vakıfbank Kars Şubesi
Hesap Adı : Kafkas Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap No / IBAN: TR600001500158007303589321

Kayıt Yeri :
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi (4. Kat) , 23 Ekim
Cumartesi – 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi 08:00 - 17:00 saatleri arasında başvurular alınacaktır.
Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin ders kayıtları Pedagojik Formasyon Birimi tarafından
otomatik olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemleri sonunda programa kayıt hakkı kazanıp, belirtilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını
yaptırmayan adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelerde dikkate alınmayacaklardır.
İlk yerleştirme sonrasında herhangi bir alanda boş kalan kontenjanlar, öğretim elemanı sayısı ve
uygulama öğretmeni sayısı yeterli olmak kaydıyla diğer alanlara aktarılacaktır.
Ek yerleştirme yedek listesi 25.10.2021 saat 17:00 den sonra yayınlanacak. Ek yerleştirme kesin
kayıtları 26.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Yerleştirme sonucuna göre ilk taksit tutarını (1.800 TL) yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi
tamamlanan öğrenciye herhangi bir nedenden dolayı programa devam etmekten vazgeçmesi halinde
ücret iadesi yapılmaz.
Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’na daha önceki dönemlerde kayıt yaptırdığı
halde mezun olamayan öğrencilerin başarısız oldukları dersler için; her bir dersin haftalık ders saati
ücreti 100 TL olarak hesaplanır belirtilene hesaba yatırılır. (Banka Adı: Vakıfbank Kars Şubesi Hesap
Adı : Kafkas Üni. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesap No / IBAN:
TR600001500158007303589321 )

Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri hafta sonu Dede Korkut Eğitim Fakültesi dersliklerinde
yapılacaktır.
Akademik takvim ve ders programı 25.10.2021 – 28.10.2021 tarihleri arasında fakültemiz web sayfası
duyurularında yayınlanacaktır.

