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KULÜP DENEYiMi DERSi UYGULAMA YÖNERGESi
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BiRiNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde

1- Bu yönergenin

amacı; Antrenör

konuları uygulama içinde görmeleri,

adaylarının

Antrenörlük

eğitim-öğretim

programlarında

ile ilgili kazanmış oldukları

alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilmelerine

yer alan

bilgi, beceri, tutum

ve

ilişkin kuralları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge,
Bölümü öğrencilerini

Ege Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Eğitimi

kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge;

E.Ü. Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

ve E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme

Esasları

Yönergesi hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır
Tanımlar
Madde 4(1) Bu Yönergede geçen deyimler ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir
a) Üniversite

:Ege Üniversitesi

b) Yüksekokul

:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

c) Müdürlük

:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

ç) Bölüm

:Antrenörlük

Eğitimi Bölümü

d) Başkanlık

:Antrenörlük

Eğitimi Bölüm Başkanlığı

e) Yönerge

:Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Eğitimi

Bölümü Uygulama Yönergesini
f)

Resmi Kuruluş:

Gençlik

ve Spor Genel

Müdürlüğü

Merkez

ve Taşra

Federasyonları ve sporla ilgili birimleri bulunan diğer kamu kuruluşlarını

teşkilatları

ile Spor

g) Özel Kuruluş

:Sporla ilgili faaliyetleri

ğ) Koordinatör

:Ege Üniversitesi

öğrencilerinin

bulunan tüzel kişiliğe haiz tüm özel kuruluşları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Eğitimi Bölümü

uygulama kulüp deneyimi dersini takip eden koordinatörü

h)Dersin Öğretim Elemanı: Ege Üniversitesi
Bölümü öğrencilerinin

öğrencilerinin

Eğitimi

uygulama kulüp deneyimi dersini takip eden öğretim elemanı

:Ege Üniversitesi

i) Uygulama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük

Eğitimi Bölümü

Kulüp Deneyimi uygulamasını ifade eder.
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iKiNCi BÖLÜM
KULÜP DENEyiMi UYGULANMASı
Uygulama Süresi
Madde 5(l)Kulüp Deneyimi Uygulaması 14 hafta olmak üzere, S. ve 6.yarıyll dönemlerinde
(2) Uygulama; Antrenör adayının uygulama başvurusunu kabul edildiği tarihten

yapılır.
önce başlatılamaz.

Devam Zorunluluğu
Madde 6(1) Uygulamalarda

devam

zorunludur.

Devam

edilmeyen

günler

uygulama

süresinin

%20'sini

geçemez.
Uygulamanın

Yapılabileceği

Yerler

Madde 7(1) Kulüp Deneyimi
branşlarına

uygulamaları;

uygun olmak

koordinatörlük

tarafından

belirlenen

kulüplerde.

üzere, yurt içi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda

yapılacak kurum ve kuruluşlardaki

sorumlu kişinin antrenörlük

antrenörlük

yapılır.

belgesi olması şartı aranır.

(2) Koordinatörü tarafından

onaylanan yerler öğrencilere derslerin başladığı hafta duyurulur.

Kulüp Deneyimi Uygulama

Dosyası

Madde 8(1) Kulüp Deneyimi uygulama dosyasında aşağıdaki belgeler yer alır:
a) Kulüp Deneyimi Başvuru, Spor Kulübü Kabul Formu
b) Antrenör adayı Kulüp Deneyimi uygulama dosyası (fotoğraflı)
c) Antrenör adayı Devam Çizelgesi (Kulüp antrenöründe

1 adet- öğretim elemanında

1 adet)

Uygulama

d) Antrenör adayı Haftalık Değerlendirme
e) Kulüp Koordinatörü

ve Antrenörlerin

Raporu
isimleri, Antrenörlük

(2) Kulüp Deneyimi uygulama belgelerinin

kademeleri ve kategorilerin

Kulüp Deneyimi uygulamasının

belirtilmesi

başlama gününden

önce

uygulama yerine ulaşması gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KULÜP DENEYiMiNiN

DERSi DEGERLENDiRiLMESi

Kulüp Deneyimi Uygulamasının Değerlendirilmesi
Madde 9(ı)

Uygulamada

devam

zorunludur.

sürede başarı ile tamamlaması
(2) Uygulamaya gönderilen

Mezun

olabilmek

için öğrencilerin

uygulamalarını

gerekir.
öğrenci bu uygulamasını

başarı ile tamamlayamaz

ya da antrenör

Öğretim Elemanı tarafından yetersiz görülürse takip eden ilk uygulama döneminde
(3) Uygulamaya

giden

her öğrenci

kulüpteki uygulama koordinatörü
(4)

Kulüp

Deneyimi

uygulamasını;

ve antrenörünün

değerlendirme

raporu,

adayı kulüp antrenörü/koordinatörü

değerlendirmeden

ıoo üzerinden

bu yönergede
direktifleri

öğretim

zamanında ve eksiksiz teslim etme, yorumlama,
Antrenör

belirtilen

belirtilen

ve

tekrar eder.

uygulama

kuralları

ve

çerçevesinde yapmak zorundadır.

elemanının

öğrencilerin

dosya düzeni gibi konulara

Değerlendirme

Raporu'nu

vereceği

dikkate

"başarılr",

en az 60 puan alan öğrencileri

staj

dosyalarını
50 puan ve

alarak (50 puan),

60 puan altında alan

öğrencileri ise "başarısız" şeklinde sonuçlandırır.
Antrenör Adayının Görev ve Sorumlulukları
Madde ıo(ı)Uygulamaya

katılan antrenör

adayları uygulama süresince uygulama yerinin

ilişkin mevzuata ve yüksekokul disiplin yönetmeliği
(2)Uygulama yerinde antrenör

hükümlerine

çalışma disiplinine

uymakla yükümlüdür.

adayları araç-gereç ve malzemeleri

özenle korumalı ve kullanmalıdır.

aksi halde uygulama yerinde verdikleri zarardan şahsen sorumludurlar.
(3)Antrenör

adayları

uygulama

yerinde

branşlarına

ait uygulamalara

uygun

spor

kıyafetleri

ile

katılmak zorundadır.
(4) Antrenör

adayları katılmış oldukları

birim antrenmanları,

kaşe onay ve imzalı birim antrenman

kağıtları na el yazısı ile yazarak (haftada 2 kez) kulüp deneyimi
belirlenen günde teslim etmek zorundadır.
daha sonra öğretim
sayılacaktır.

elemanı tarafından

dersi öğretim

Belirlenen günde getirilmeyen
kabul edilmeyecek

ve an~

elemanına

birim antrenman
aqayı

?_ hafta

her hafta
kağıtları
devamsız

,

.

'

Uygulama Yerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 11(1) Antrenör adayları uygulama yerlerinde programlarıyla ilgili alanda çalışmalarına önem vermeli ve
mümkün olduğunca değişik birimlerde

çalıştırılarak bilgi, beceri ve deneyim

kazanmaları

sağlanmalıdır.
(2) Antrenör adayları uygulama yeri tarafından amacı dışında görevlendirilemezler.
(3) Uygulamasını bitiren Antrenör adaylarının kapalı zarf içinde "gizli" uygulama başarı belgesi ilgili
yetkililer tarafından doldurulup tasdik edilerek, ilgili öğretim elemanına posta yada elden kapalı ve
mühürlü zarf içinde gönderilir.
Uygulama SonrasıYapılacak işlemler
Madde 12(1) Uygulama sonrası ilgili belgeler Bölüm Başkanlığı ve koordinatör tarafından değerlendirilerek
öğrencinin başarılı olup olmadığına karar verilir.
(2) Bu belgelerin değerlendirilmesi sırasında Antrenör adayları gerekirse uygulama mülakatına
çağrılabilir.
4
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

çaşrnl VE SON HÜKÜMLER
Diğer Hükümler
Madde 13(1) Buyönergede belirtilmeyen hususlarda YüksekokulYönetim Kurulu karar verir.
(2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü uygulama işlemleri, kulüp
Deneyimi koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
Yürürlük
Madde 14(1) Buyönerge, EgeÜniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

Madde 15(1) Bu yönerge hükümlerini

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yQ

SPOF

