-OMÜSEM eğitim/sertifika programlarını nasıl inceleyebilirim?
OMÜSEM’in ağ sayfasından inceleyebilirsiniz.
-Eğitim/sertifika programlarının gün ve saatleri hakkında bilgi verir misiniz?
Eğitimlerimiz hafta içi ve hafta sonu olmakla beraber, katılımcıların talebine ve eğitimcinin
uygun zamanına göre planlanmaktadır.
-OMÜSEM eğitim/sertifika programları nerede gerçekleştirilmektedir?
Üniversitemizin Kurupelit ve İlkadım yerleşkelerinin

yanı sıra, OMÜSEM’in eğitim

salonlarında veya Samsun içinde ve dışında eğitim talep eden kurumların eğitim salonlarında
eğitimlerimiz gerçekleştirilmektedir.
-OMÜSEM adresi nedir?
Üniversitemiz Kurupelit yerleşkesi içerisinde yer alan Merkez Ofisi, OMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesi 5 Nolu Poliklinik Karşısı (Eski Tepe Otel Yanı)’nda yer almaktadır.
-OMÜSEM’e hangi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilirim?
Otobüs, minibüs ve tramvayla ulaşım sağlayabilirsiniz.
-OMÜSEM eğitim/sertifika programlarında görev alanlar kimlerdir?
Eğitici kadromuz, Üniversitemiz akademisyenleri veya Üniversitemiz dışında alanlarında
uzman kişilerden oluşmaktadır.
-Bir programın açılabilmesi için en az kaç kişi gerekmektedir?
Eğitimin içeriğine göre değişmektedir.
-Bir eğitim/sertifika programına katılmak istiyorum, ne yapmam lazım?
OMÜSEM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
-Bir eğitim/sertifika programına ön kayıt yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Web sitemizde yer alan ön kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir.
-Bir eğitim/sertifika programına kesin kayıt yatırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Kesin kayıt için OMÜSEM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
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-Eğitimler/Kurslar ücretli midir?
Merkezimizce düzenlenen halk konferansları hariç diğer eğitim programları ücretlidir.
-Ödeme nasıl yapılıyor?
Eğitimden, eğitime farklılık göstermekle birlikte, peşin veya taksitle yapılabilmektedir.
-Devam zorunluluğu var mı?
Eğitimlerimize devam zorunluluğu vardır. Eğitim süresince derslerin %80 ine devam etmek
gerekmektedir.
-Katılımcılara ders notu veya eğitim materyali veriliyor mu?
Eğitimin niteliğine göre katılımcılara ders notu ve eğitim materyalleri verilmektedir.
-Eğitim sonunda herhangi bir belge (katılım/başarı/sertifika belgesi) veriliyor mu?
Eğitimler sonunda üç tür belge verilebilmektedir. Katılımcıların, devam şartlarını yerine
getirdikleri, kısa süreli, sınav şartı olmayan eğitimlerde katılım belgesi verilir, daha uzun
süreli ve sınav yapılan eğitimlerin sonunda ise başarı belgesi veya sertifika verilmektedir.
-Sertifika sınavı hakkında bilgi verir misiniz?
Eğitim programı süresince, katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama
çalışması ve/veya proje verilir. Her eğitim programının sonunda bir bitirme sınavı uygulanır.
Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli olan başarı notu ve hesaplama yöntemi eğitim
programından sorumlu ilgili birim tarafından belirlenir ve eğitim programı başlamadan önce
OMÜSEM aracılığı ile katılımcılara bildirilir.
-Mazereti nedeniyle eğitim programına devam edemeyen katılımcı, sertifika sınavına
girebilir mi?
Katılımcı mazeretini belirten bir dilekçeyle Merkezimize başvurur. Merkez Yönetim Kurulu
uygun gördüğü takdirde mazeret sınavı düzenlenir.
-Ödeme yapınca fatura alabilir miyim?
Alabilirsiniz.
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-Yatırdığım ücreti, vazgeçmem durumunda geri almam mümkün müdür?
Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan katılımcılardan alınmış olan
ücret geri ödenmez.
-Kursiyer/öğrenci olarak sorumluluklarım ve haklarım nelerdir?
Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş
sayılır. Katılımcılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm kurallarına uymak zorundadır,
ancak OMÜ öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.
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