PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ
EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURSİYER KAYIT/BİLGİ FORMU
KATILACAĞI KURSUN ADI
KURSUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

KURSUN BİTİŞ TARİHİ

KURSİYERİN ADI VE SOYADI

CİNSİYETİ

□

Erkek

BABA ADI

Bayan

□

DOĞUM YERİ

ANNE ADI

RESİM

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM TARİHİ (GG-AA-YYYY)

GEMİADAMI SİCİL NO

ÖĞRENİM DURUMU
İlköğretim

MEZUN OLDUĞU OKUL

□

Lise

□

Ön Lisans

□

Lisans

□

Y. Lisans

□

Doktora

□

HALEN OKUDUĞU OKUL
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

CEP TELEFON NUMARASI

…………………………………………………………….@............................................................

SABİT TELEFON NUMARASI

SİCİL LİMAN BAŞKANLIĞI

YETERLİK (EHLİYET) SEVİYESİ

UYRUĞU (MİLLİYETİ)
T.C

□

Diğer

□

(Diğer ise belirtiniz)___________________________

EV ADRESİ
İLÇE
İL

NÜFUS CÜZDANINDAN DOLDURULACAK BİLGİLER
ŞEHİR

İLÇE

MAHALLE-KÖY

VERİLDİĞİ YER

CÜZDAN KAYIT NO

VERİLİŞ TARİHİ

CİLT NO

AİLE S. NO

KÜTÜK S. NO

CÜZDAN SERİ NO

Kursiyer Kayıt Formuna Nüfus Cüzdanı fotokopinizi ekleyiniz.

Kurs bitirme Sertifikanız bu formda belirttiğiniz bilgiler kullanılarak düzenleneceğinden dolayı lütfen bilgilerin doğruluğundan emin
olunuz. Eksik yada yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek sorunlarda sertifikanız ücret karşılığı yeniden düzenlenecek ve ilgili kursun
bir sonraki döneminde işleme alınacaktır.
Yukarıda el yazımla doldurduğum formdaki bilgilerin gerçek olduğunu ve izlediğim herhangi bir husus bulunmadığını, yapılacak
incelemede aykırı bir olgu tespit edildiği taktirde her türlü sorumluğu kabul edeceğimi beyan ederim.

Kursiyerin Adı Soyadı ve İmzası :__________________
Tarih

:__________________

_____________________________________________________________________________________________________
Adres: İstasyon Mah. Hacıoğlu Sok. TUZLA- ISTANBUL Tel: 0216 581 00 87 Fax : 0216 446 70 06
Web: www.pusem.com

E-Posta: pusem@pusem.com
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PÜSEM KISA SÜRELİ KURSLARINDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR
1.

DEĞERLİ KURSİYERİMİZ;

a.
Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Kursiyer olarak bulunduğunuz kurs/eğitimlerden azami fayda
sağlayarak, çeşitli sektörlere ve özellikle gelişen Türk denizcilik sektörüne katkılar sunacağınıza olan inancımız tamdır. Eğitim
sürecinizin sağlık ve başarı dolu günlerle geçmesini dileriz. Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, bünyesinde açılan kurslara
katılmış bulunuyorsunuz. Kurs/eğitimler süresince davranışlar ile ilgili aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi/riayet edilmesi
gerekmektedir.
b.
Bu kapsamda; 5 güne kadar olan kısa kurslarda, kursiyerin devamsızlık hakkı yoktur. Devamsızlığı olan kursiyer
kurstan düşürülür ve sertifika alamaz. Böyle bir durumda kurs ücreti iade edilmez.
c.
Öğretmen ve idari personelin kursiyerlere; herhangi bir izin verme yetkisi olmadığından izin talebinde
bulunulmayacaktır. Buna rağmen dersi terk etmeleri durumunda ise, “YOK” yazılacaklardır.
d.
Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerin akışını bozacak davranışlarda bulunulmayacak, cep telefonu ile görüşme
yapılmayacak, SMS çekilmeyecek ve oynanmayacaktır.
PÜSEM tarafından yayınlanan derse giriş saatlerine uyulacaktır.

e.

f.
Ders
bulunulmayacaktır..

öğretmenleri

veya

idari/görevli

personelin

sözlü

uyarılarına

rağmen

ısrarla

aynı

davranışlarda

g.
Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; Kurumun sükun, huzur ve çalışma
düzenini bozucu davranışlarda bulunulmayacaktır.
h.
Çay ve su ihtiyaçları kafeteryadan temin edilebilir ancak, sınıflara ve simülatör eğitimlerinin verildiği eğitim ortamlarına
su ve yiyecek maddesi sokulmayacaktır.
ı.

Derslere içkili olarak girilmeyecektir.

j.

Yerleşke içerisinde girilmesi yasaklanmış bölümler ile yetkili organlarca kapatılmış olan mahallere girilmeyecektir.

k.

Kesici veya ateşli silahlarla yerleşkeye ve derse girilmeyecektir.

l.
Sınavlarda kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek gibi
teşebbüslerde bulunulmayacaktır,
m.
PÜSEM’de eğitim alan kursiyerler, Kurs/Eğitimler süresince, sigara içme amacıyla kapalı alanlarda kesinlikle sigara
içmeyeceklerdir. Kursiyerler bu ihtiyaçlarını bu maksatla belirlenen açık alanlarda karşılayabileceklerdir.
Kursiyerler eğitimler süresince bulundukları kattaki öğrencilerin kullanımına tahsisli tuvaletlerden faydalanacaklardır.

n.

o.
Ders için tahsis edilen, laboratuar, simülatör, teknik resim, makine dairesi çalışmaları ve seyir dersi haricindeki
mahallere her ne sebeple olursa olsun girilmeyecek/gezilmeyecektir.
2.
PÜSEM bünyesinde verilen kurslarda kayıt sırasında istenen ancak buna rağmen belgelerini teslim etmeyen ve zamanı
gelmiş ödemelerini yapmamış olan ve eksik belgeleri ile kurs ücreti ödeme dekontlarını teslim etmemiş olan kursiyerler en kısa
sürede bu eksikliklerini tamamlayarak belge/dekontlarını PÜSEM ilgililerine teslim edeceklerdir.
Bu nedenle,
Dosyasında eksik belgeleri olan ve eksikliklerini tamamlamayan/ödemelerini yapmayan kursiyerlere kursiyer
sözleşmesi gereği kurs bitiminde sertifika düzenlenmeyecektir.
3.

KURSTAN CAYMA-KURSU BIRAKMA

a.
Eğitim/Kursların başlamasından itibaren herhangi bir nedenden dolayı kursiyerin kursa devam etmek istememesi veya zorunlu bir
neden ile kurs tamamlanmadan kurstan ayrılmak isteyen kursiyer, aldığı kurs saatine karşılık gelecek kurs ücretini PÜSEM banka hesabına
yatırmayı/ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b.
Zorunlu bir neden olmaksızın kurs tamamlanmadan kurstan ayrılmak isteyen kursiyere, kurs ücreti geri ödenmez, Kursiyer kalan
kurs ücretinin tamamını PÜSEM banka hesabına yatırmayı/ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.

KURS ÜCRETİ, KURS ÜCRETİ ÖDEME
Aşağıda yazılı Kurs ücreti, kursiyerin kursa başlamasıyla birlikte tahakkuk etmiş sayılacaktır.

İMZA

KURSUN
TARİHİ

ADI

DEVAMSIZLIK
HAKKI
......
Gün

TEBLİĞ EDEN

:

ÜCRETİ

SON ÖDEME
TARİHİ

KURSİYER

PÜSEM
PERSONELİ

YOK

TEBELLÜĞ (KABUL) EDEN (KURSİYER) :

Hilmi ECE

.............................................
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