
DUYEM tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak için herhangi bir ön şart var mıdır?  

Merkezimizce düzenlenen eğitim programlarına, programın içeriğine göre değişmekle beraber, isteyen 

herkes katılabilir. 

 

Eğitimleriniz kimler tarafından verilmektedir?  

Eğitici kadromuz, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde görev yapan elemanlarından ve 

üniversite dışında alanında uzmanlaşmış elemanlardan oluşmaktadır. 

 

Eğitimlerinizin açılabilmesi için yeterli katılımcı sayısı nedir?  

Genellikle 10-15 katılımcı ile programlar açılabilmektedir.Ancak bu durum eğitim programına göre 

değişebilmektedir.Ancak başvuru sayısının fazla olması durumunda başvuru sırası esas alınır. 

 

Eğitim programlarının gün ve saatleri hakkında bilgi verir misiniz?  

Katılımcıların talebine ve eğitici kadronun akademik yoğunluğuna göre gün ve saatler 

değişebilmektedir. 

 

Eğitimler nerede verilmektedir?  

Eğitimlerimiz, genellikle üniversite dersliklerinde verilmektedir 

 

İgilendiğim bir programa nasıl ön kayıt yaptırabilirim? 

İnternet sitemizde yer alan ön kayıt formunu doldurarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. 

 

İlgilendiğim bir programa kesin kayıt nasıl yaptırabilirim?  

Ücret belirtilen eğitim programları için, İlan metninde yer alan ücret tutarının yatırıldığına dair banka 

dekontunun bir nüshasının, merkezimiz internet sitesinde yer alan kesin kayıt formunun imzalanmış 

halinin ve bir adet kimlik fotokopisinin merkezimiz ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.  

Ücret belirtilmeyen eğitim programları için ise; merkezimiz internet sitesinde yer alan kesin kayıt 

formunun imzalanmış hali ile bir adet kimlik fotokopisinin Merkezimiz ofisine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Eğitim programlarınız ücretli mi?  

Eğitim programlarının hangilerinin ücretli, hangilerinin ücretsiz olduğu ilan metinlerinde belirtilir. 

 

 



Ödeme nasıl ve nereye yapılıyor?  

Kurs ücreti Halk Bankası Düzce Şubesi IBAN: TR70 0001 2009 3270 0044 000001 numaralı Düzce 

Üniversitesi Döner Sermaye hesabına “DÜYEM - Kurs ve Kursiyer İsmi” belirtilerek yatırılması 

gerekmektedir. Kredi kartı ile ödeme yapılmamaktadır. 

 

Kurs ücreti ile ilgili herhangi bir indirim yapılıyor mu?  

Düzce Üniversitesi öğrencilerine %25, Düzce Üniversitesi Personeli ve 1. Derece yakınalrına %25 indirim 

uygulanmaktadır. Ayrıca şehit eş ve çocuklarından ücret alınmaz. 

 

Eğitimlerinizde devam zorunluluğu var mı?  

Evet, eğitimlerimizde resmi sağlık raporuyla belgelenen hastalık hariç en az %70 devam zorunluluğu 

vardır. 

 

Eğitim sonunda herhangi bir belge veriliyor mu?  

Eğitimlerimiz sonunda eğitim programının, katılımcının adının, eğitimin süresinin belirtildiği iki tür 

belge verilmektedir. Bunlardan birincisi “Katılım Belgesi” dir. Bu belgenin düzenlendiği eğitim 

programlarında sınav yapılmaz; program sonunda katılımcıların kurs ve seminerlere devamına göre 

düzenlenir. Diğeri “Başarı Belgesi” (Sertifika) görece daha uzun süreli, eğitim programının niteliğine 

göre ara ya da dönem sonu sınavlarının yapıldığı, belli düzeyde devamın zorunlu olduğu, eğitim 

programları sonunda yapılan sertifika sınavında başarılı olan katılımcılara verilir. 

 

Sertifika sınavı hakkında bilgi verirmisiniz? 

Sertifika programlarının katılımcıları program süresince ve program sonunda yazılı ve/veya uygulamalı 

sınavlara tabi tutulurlar. Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program 

başlamadan önce katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim-öğretim programı başlamadan önce 

seviye tespit sınavları yapılabilir. 


