
           
 

 

DUYURU:IJF AKADEMİ 1. VE 2. SEVİYE 06 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE ONLİNE OLARAK TEORİ 
EĞİTİMİNE BAŞLAYACAKTIR.KATILIM VE BAŞVURU ŞARTLARINI LÜTFEN OKUYUNUZ!!!! 

DİKKAT IJF AKADEMİ 2.SEVİYE TEORİ EĞİTİMİNE DAHA ÖNCE 1.SEVİYEYİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 
KURSİYERLER DAHİL EDİLECEKTİR 

 

IJF AKADEMİ KATILIM KURALLARI VE KOŞULLARI 

 IJF AKADEMİ 1. SEVİYE İÇİN , 

• 18 yaşını doldurmuş olmak 
• En az 1.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak 
• En az 1.Dan kuşak sahibi olmak, 
• Kodokan tekniklerinin tamamını bilmek ve uygulayabilmek. 

 

 Yukarıda belirtilen şartlara haiz olan adaylarbir dilekçeile anılan belgelerin bir örneğini Judo 
Federasyonuna ait turkjudofed@gmail.com…….. e posta adresine, CColarak’taJudo Federasyonu 
Genel Koordinatörü Mesut KAPAN’a ait olan mesutkapan@hotmail.com……e posta adresine en geç 
27 Temmuz 2018 tarihi 15.00’a kadar eksiksiz olarak göndermeleri halinde durumları 
değerlendirilecektir.Müracaat edenlerin dilekçelerinde güncel olarak kullandıkları telefonlarını 
bildirmeleri zorunludur. 

AYRICA;  

IJF tarafından özellikle aşağıda belirtilen hususların DİKKATE alınması gerekmektedir. 

Her öğrencinin, kurs dönemi boyunca kullanacağı kişisel bir e-posta adresi olmalıdır. Bu 
amaçla yeni bir GMAIL hesabının oluşturulması IJF tarafından önerilmektedir. Alınan e-posta 
adresinin Ad ve Soyadınızın yer almasına dikkat edilmelidir. (Örneğin Hasan VAKUR isimli bir şahıs için 
hasanvakur@gmail.com veya hvakur@gmail.com v.b) 

İlkyardım sertifikası, Seviye 1 için pratik sınava başlamadan önce gereklidir. 

Kullandığınız e-posta adresinizi değiştirmeniz gerekirse, e-posta adresinizi sıfırlamak için 
academy@ijf.org adresine başvurun. 

Platform farklı dilleri idare edebilir. Öğrenciler başlangıçta kendi dil seçimini seçebilirler, 
ancak istedikleri zaman kurs sırasında kullanılabilir dilleri değiştirebilirler. 

Müracaatları kabul edilen öğrenciler, PROFİL bölümündeki tüm verileri sağlamak için kayıttan 
hemen sonra KULLANICI PROFİLİ'ni platformda tamamlamalıdırlar. 

Öğrenciler, platforma kaydolurken pasaport ta kullanılan bir fotoğraf ve ulusal kimliklerinin 
veya pasaportlarının taranmış bir kopyasını sisteme yüklemelidir. 
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Deneme Testleri her Çarşamba gece yarısında (Orta Avrupa Saati) açıktır ve Haftalık Test için 
bilgi ve hazırlık testi için maksimum 5 deneme sunmaktadır. Bu Deneme Testleri sadece alıştırma 
amaçlıdır! Sonuçları, öğrencinin nihai sonucunu etkilemeyecektir. 

 

 

Haftalık Testler her cumartesi gece yarısında (Orta Avrupa Saati) açıktır ve yarıyılın son 
gününe kadar açık kalacaktır. Öğrenci en fazla 3 girişime izin verilir. Her öğrenci, 3 girişimden 
herhangi birinde en az% 60 başarı sağlamalıdır. 

14 modülde% 60'a ulaşmadığı sürece, bir final sınavı ve değerlendirmesi için öğrenci davet 
edilmeyecektir. 

Öğrenciler, platformdaki “Kurslarınız” bölümündeki “Çevrimiçi Sonuçlar” düğmesine 
tıklayarak durumlarını indirerek durumlarını ve sonuçlarını izleyebilirler. 

IJF Akademi yönetimi, öğrenciler tarafından yönetilmesi gerektiği için öğrencileri 
ilerlemelerini ve eksik Haftalık Testlerini bildirmeyecektir. 

Dönem 12. Haftanın sonunda kapanır. Geçen hafta, eksik Haftalık Testler için ayrılmıştır. 

Ulusal Federasyon tarafından onaylanan geçerli nedenlerden ötürü tüm modüllerdeki% 
60'ları almayı başaramayan öğrenciler, Final Sınavı ve Değerlendirmesine hak kazanmak için eksik 
olan dersleri sadece bir sonraki yarıyılda tamamlayabileceklerdir. 

Final Sınavına ve Değerlendirmeye katılacak başvurular, öğrenci Ulusal Federasyonu 
tarafından onaylanmalıdır. 

Öğrencinin, geçerli nedenlerden ötürü, 14 teorik modülün tamamında% 60'lık bir başarı elde 
edememesi durumunda, IJF Akademi, öğrencinin bu gerekliliği yerine getirdikten sonra bu sınavı 
uzaktan düzenleme olanağına sahiptir. 

Bir öğrencinin geçerli nedenlerden dolayı Final Sınavı ve Değerlendirmesinin bir bölümünü 
başarılı bir şekilde tamamlayamaması halinde, Ulusal Federasyon, IJF Akademi'den, eksik olan 
bölümü tamamlamak için bir sonraki Final Sınavı ve Değerlendirmesinde tekrar davet edilmesini 
isteme hakkını isteyebilir.  

Bu kurallarda yer almayan durumlar söz konusu olduğunda, IJF Akademi Yönetimi ve IJF 
uygun gördükleri karar ve eylemleri alma hakkını saklı tutar. 


