
 

 

BuCo Akademi Katılım Politikası 
 
Programımızda başarı, tüm katılımcıların tam bağlılığını gerektirir. Bu kursa kaydolarak, 
katılımcılar tüm oturumlarda tam olarak hazır bulunmayı ve ellerinden gelenin en iyisini 
yapmaya katılmayı kabul ederler. Bu, zamanında gelmeyi, davranış kurallarına uymayı ve kurs 
etkinliklerine katılmayı içerir. 
Sertifikasyon için gereken minimum eğitim saatlerini size sağlamak için tüm kurs 
toplantılarında hazır bulunmanız önemlidir. 
Acil bir durumunuz varsa veya hastalanırsanız ve bir koçluk seansına katılamayacaksanız, 
lütfen hemen eğitmeniniz ve (kuruluş temsilcisi) ile iletişime geçin. Kaçırılan seansı telafi etmek 
için seans materyallerini tamamlamanız, seans kaydını gözden geçirmeniz ve canlı seans 
dışında bir koçluk seansı tamamlamanız beklenecektir. 
Dersin (1) saatinden fazlasını kaçırmanız gerekiyorsa, kaçırdığınız materyali masrafları size ait 
olmak üzere karşılamak için eğitmenle birlikte çalışma veya başka bir kursa kaydolma 
seçeneğine sahip olacaksınız. (1) saatten fazla mentor koçluğunu kaçırırsanız, Uluslararası 
Koçluk federasyonu gerekliliklerini karşılamak için gerekli 10 saatlik mentor koçluğunu 
tamamlamak için bireysel mentor koçluğu seansları ayarlamanız ve ödeme yapmanız gerekir. 
Bu politikaya yönelik dilekçeler duruma göre değerlendirilir ve eğitmene ve (kuruluşa) yazılı 
olarak sunulmalıdır. 
 
Kurs Katılımı; 
 
Kurslarımız, katılımcılarımız için etkileşimli ve ilgi çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
nedenle, kurs eğitmeni ve akranlarla diyalog, sahte koçluk faaliyetleri ve deneyimsel öğrenme 
alıştırmaları dahil olmak üzere kurs etkinliklerine katılmanız bir beklentidir. Bir etkinliğe 
katılamayacaksanız, lütfen en kısa zamanda eğitmeninize haber veriniz. Ek ayrıntılar için lütfen 
davranış kurallarına bakın. 
 
Davranış kuralları; 
 
Katılımcıların tüm oturumlarda profesyonel bir şekilde davranmaları beklenir. Bu, aşağıdakileri 
içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 
• Tüm seanslara zamanında gelmek. 
• Tüm canlı oturumlara ve mentor koçluğu oturumlarına katılmak. 
• Sanal canlı oturumlar için kameranızın açık olması. 
• Tüm oturumlara ve mentor koçluğu oturumlarına tam katılım. Buna hazırlanmak da dahildir 
oturum için, kendinizi tartışmalara ve etkinliklere dahil ederek, sorumluluğunuz için 
öğrenme ve başkalarının öğrenmesine katkıda bulunma. 
• Bütünlük ve dürüstlükle tartışmalara katılmak. 
• Katılımcı arkadaşlarınıza ve eğitmenlerinize saygılı olmak (telefon, mesaj yazmama ve diğer 
rahatsız edici davranışlar) 
 

 



 

 

 
 
 
 
BuCo Akademy Participation Policy 
 
Success in our program requires the full commitment of all participants. By enrolling in this 
course, participants agree to be fully present at all sessions and participate in doing their best. 
This includes arriving on time, following the code of conduct, and attending course activities. 
It is important that you be present at all course meetings to provide you with the minimum 
training hours required for certification. 
 
If you have an emergency or become ill and are unable to attend a coaching session, please 
contact your trainer and (organization representative) immediately. To make up for the 
missed session, you will be expected to complete session materials, review the session 
recording and complete a coaching session outside of the live session. 
If you need to miss more than one (1) hour of the lesson, you will have the option to work 
with the instructor or enroll in another course to cover the material you missed at your own 
expense. If you miss more than (1) hour of mentor coaching, you must arrange and pay for 
individual mentor coaching sessions to complete the 10 hours of mentor coaching required to 
meet International Coaching federation requirements. 
Petitions for this policy are considered on a case-by-case basis and must be submitted in 
writing to the instructor and (the organization). 
 
Course Participation; 
 
Our courses are designed to be interactive and engaging for our participants. It is therefore an 
expectation that you participate in course activities, including dialogue with the course 
instructor and peers, mock coaching activities, and experiential learning exercises. If you are 
unable to attend an event, please inform your instructor as soon as possible. Please refer to 
the code of conduct for additional details. 
 
Code of conduct; 
 
Participants are expected to behave in a professional manner in all sessions. This includes, but 
is not limited to: 
• Arriving on time for all sessions. 
• Attending all live sessions and mentor coaching sessions. 
• Have your camera turned on for virtual live sessions. 
• Full participation in all sessions and mentor coaching sessions. This includes preparing 
for the session, by involving yourself in discussions and activities, for your responsibility 
learning and contributing to the learning of others. 
• Participate in discussions with integrity and honesty. 



 

 

• Respecting your fellow attendees and instructors (phone calls, no texting, and other 
offensive behavior) 


