GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU
1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı kapsamında açılan Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve
Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısına Üniversitemiz adına başvurusu yapılan "Erciyesli Yenilikçi
Girişimciler" başlıklı ve 4150012 numaralı projenin, TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun
bulunmuştur.
Bu proje ile Erciyes Üniversitesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık
oluşturulması, öğrencilerin girişimciliğe ısındırılması ve başarılı iş fikirlerinin öğrencilik
dönemlerinde hayata geçirilmeye başlanması amaçlanmaktadır.
Girişimcilik Sertifika Programı V. Dönem Eğitimleri Ekim – Kasım 2017 tarihleri arasında
yapılacaktır. V. Dönem Eğitimlerine sadece ERÜ öğrencileri katılabilecektir. Eğitimler ERÜ
Merkez Kampüsü ERSEM binasında yapılacaktır ve ücretsizdir. Eğitim süresince derslerin
Cumartesi - Pazar günleri, Tecrübe Paylaşımı etkinliklerinin hafta içi Cuma günleri yapılması
planlanmaktadır. Tecrübe Paylaşımı Etkinlikleri için ayrıca haftalık duyuru yapılacaktır.
Programa yerleştirmeler yapılıp, ilan edilen kontenjanlara kayıtlar tamamlandıktan sonra
açılan grupların ders programları ilan edilecektir.
GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN İZLENECEK ADIMLAR
Programa başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden yapılacaktır. Başvuru için
aşağıdaki adımları takip ediniz.
Adım 1 – Öğrenci No ve Şifrenizi yazarak sisteme giriş yapınız.

Adım 2 – Açılan pencereden Girişimcilik Programı sekmesini tıklayınız.

Girişimcilik Sertifika Programı Program Seçim ekranı açılacaktır. Programda öğrenciler
için 5 farklı program farklı zaman seçenekleriyle sunulmuştur. Program listesinde her
bir programın; Program adı, eğitim gün ve saatleri, eğitim başlama ve bitiş tarihleri
gösterilmiştir. Her bir programda açılacak dersler, ders saatleri ve kısa ders içerikleri ile
ilgili bilgilere program hizasındaki Detay bilgi için tıklayınız bağlantısına tıklanarak
ulaşılabilir.

Adım 3 – Başvurmak istediğiniz Programı, programın başında yer alan Ekle düğmesine
tıklayarak TERCİH ETTİĞİM PROGRAMLAR listenize ekletiniz.

En fazla 3 tercih yapabilirsiniz.
Girişimcilik Sertifika Programı’na kaydınız, TERCİH ETTİĞİM PROGRAMLAR alanındaki
tercih sıralamanız dikkate alınarak yapılacaktır. Programa kaydınız yapıldıktan sonra tarafınıza
bilgilendirme ve kesin kayıt onayı e-postası gönderilecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Programdan sadece Erciyes Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanları
faydalanabilecektir.
2. Eğitimlere katılım ücretsizdir.
3. Her bir program 4 zorunlu, 4 seçimlik modül olmak üzere, toplam 60 ders saati ve her
bir ders 45 dakikadır.
4. Derslere en az %70 devam zorunludur.
5. Bir programa kaydını yaptırıp, eğitimlere devam etmeyen katılımcıların başka bir
programa kayıt hakkı bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, katılımcıların Girişimcilik
Sertifika Programına sadece bir kez kayıt hakkı bulunmaktadır.

