Eaquals Genel Bilgilendirme Tüzüğü

Eaquals tarafından akredite olmuş üyeler ve kurslar düzenli olarak denetimden geçerek aşağıdaki şartları yerine
getirdiklerini garanti ederler:
1

Reklam, tanıtım ürünleri ve kurs bilgisi ulusal reklam standartlarına uygundur, gerçeği yansıtır ve kurslar ile
diğer etkinlikler hakkında net ve doğru bilgiler sunar.

2

Kurs katılımcıları veya temsilcileri, kayıt öncesinde kurs içeriği ve mantıksal temeli hakkında bilgilendirilir. Buna
ek olarak, aşağıda listelenen maddeler ile ilgili net bilgi sağlanır:
2.1

kayıt için şartlar (şayet var ise)

2.2

kursun kısa taslağı

2.3

minimum kurs süresi ve kurs tarihleri

2.4

birebir eğitimin kaç saat olduğu, staj ve ders gözlem saatleri, sunulan diğer hizmetler

2.5

bireysel çalışma saatleri: ödev, bilgisayar destekli çalışma (örneğin, çevrimiçi modüller)

2.6

kurs bitiş günleri ve tatiller

2.7

kayıt ve yerleştirme prosedürleri

2.8

yaş veya diğer kısıtlamalar dahil grupların oluşumu ve büyüklüğü

2.9

sınıfların kullanımı

2.10 devamsızlık ve ödevler ile ilgili şartlar
2.11 değerlendirme kriterleri ve prosedürleri, raporlama ve sertifikasyon
2.12 kayıt iptali ile ilgili mevzuat ve ücretlendirme dahil tüm şart ve koşullar

3

Kayıt öncesinde kurs katılımcıları veya temsilcilerine kurs ücreti ve dersten çekilme ve uzaklaştırma gibi
durumlarda her iki tarafın hakları gibi konular dahil olmak üzere sözleşme ile ilgili detaylı ve net bilgi
verilir.

4

Reklamlarda ve diğer tüm tanıtım ürünlerinde yer alan ücretlerin tam olarak hangi ürün ve hizmetleri kapsadığı
ve nelerin ek ücret tabi olacağı açıkça belirtir. Kurs katılımcılarının hazırlanıyor oldukları seçme sınavlarına ait
ödeme bilgileri de ayrıca belirtilir. Bunlara ek olarak ödenmesi gereken vergiler de ayrıca bu dokümanlarda yer
alır.

5

Kurs katılımcılarına sunulan tüm diploma ve sertifikalar gerçek bilgileri yansıtır ve şayet bu sertifikalar test veya
yazılı sınavlar sonucunda veriliyorsa, bu sınavların geçerlilik ve doğruluğundan emin olunur.

6

Tam zamanlı veya yatılı kurslara yazılan 18 yaşından küçük kurs katılımcılarının velilerine/vasilerine gözetim
düzenlemeleri ile gözetmenlerin yeterlilikleri hakkında net bilgi verilir.

7

Eaquals logosu, ismi, imzası ve tüzükleri kurumun binasında, web sitelerinde veya tüm diğer basılı tanıtım
ürünlerinde ve dokümanlarda Eaquals tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda kullanılır.
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