UP School Student’s Code of Conduct

1. UP School teknolojide rol model kadın istihdamını artırmak için kurulmuş
sosyal etki odaklı bir YGA girişimidir.
2. Kadınlara online eğitimlerle, önceden belirlenen alanlarda teknik donanım
ve birlikte başarı yetkinlikleri kazandırır. Bu alanlardan biri de UP School
Stratejik Ortağı Hepsiburada ile hayata geçen Data Analysis (Data Analizi)
Programı’dır.
3. UP School’un Data Analysis programının şart ve koşullarını yerine getiren
öğrenciler hiçbir ödeme yapmazlar. Şart ve koşullar ile ilgili detaylı bilgi 5.
maddede belirtilmiştir. UP School bu süreçte doğan eğitim gideri
maliyetlerini; UP School Stratejik Ortağı firmalarla yapacağı anlaşma ile
karşılar.
4. UP School Data Analysis başvuru aşamasını başarıyla tamamlayan ve
programa kabul edilen öğrencilere şunları sunar:
A. 16 hafta boyunca haftada 7.5 saat olmak üzere, Data Analysis alanında
teori ve pratiği birleştiren çevrimiçi eğitimler ve özenle seçilmiş
eğitmenlerden teknik destek seansları
B. 16 hafta boyunca haftada 1 saat olmak üzere Soft Skill / Birlikte Başarı
yetkinliklerini kazanacakları; güçlü iletişim, eleştirel düşünce, yaratıcılık,
problem çözme, zaman ve enerji yönetimi, CV hazırlama, mülakat
teknikleri alanlarında eğitimler ve deneme mülakatları
C. 16 hafta boyunca tecrübeli mezunlardan mentorluk
D. Programı başarıyla tamamlayanların, Hepsiburada öncelikli olmak
üzere, UP School işe alım partnerlerine Data Analyst pozisyonu için
CV’lerinin ulaştırılması
E. İşe giriş sonrası destek için devam eden mentorluk süreci
F. UP School Mezun network’üne dahil olma; istenildiği takdirde yeni
öğrencilere mentorluk desteği verebilme ve UP School Mezun eğitimleri
ve aktivitelerine katılım hakkı
5. UP School Data Analysis programına devam edebilmek ve mezun olabilmek
için aşağıdaki şart ve koşulların Öğrenci tarafından yerine getirilmesi
gerekmektedir.
A. Hard Skills, Soft Skills seanslarına ve Mentor Canlı Yayınları’na minimum
%90 katılım oranı (Öğrenci resmi bir kurumdan alınan mazeret belgesi
ile kanıtlanan zorunlu devamsızlık dışında %10’dan fazla devamsızlık
gösteremez.)

B.

C.
D.
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Hard Skills Devamsızlık Hakkı: 6 saat
Soft Skills Devamsızlık Hakkı: 1 saat
Tüm seanslara (hard skills, soft skills, mentor canlı yayınları) katılmama
durumunda en az 24 saat öncesinden UP School ekibini bilgilendirme
(Seansa kısmi katılamama durumu da dahil olmak üzere).
Haftalık verilen ödevlerin, projelerin ve program sonunda verilecek
bitirme projesinin (Capstone Project) zamanında teslim edilmesi.
Ders takibini ve grup iletişimini aksatmayacak yeterlilikte internet
erişimi ve kulaklık/mikrofon kullanımı ile, cep telefonundan değil
bilgisayardan eğitimlere dahil olma.
Seans değerlendirme anketlerinin seansın ertesi günü öğlen 12:00’ye dek
doldurulması.
Programı başarıyla tamamladığı takdirde kendisi için UP School
tarafından belirlenen iş fırsatlarını değerlendirmesi, mülakatlara
katılması
Hepsiburada öncelikli olmak üzere; görüşmeler hem kendisinin hem de
şirketin karşılıklı memnuniyeti ile sonuçlandığı takdirde işe başlaması.

6. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde:
A. Öğrenci, yükümlülüklerini yerine getirmez ve / veya programı
tamamlamaz ise 7.100 TL tutarına karşılık gelen eğitim programı
ücretini öder.
B. Öğrenci, programı tamamladıktan sonra 2 ay içerisinde UP School
tarafından yönlendirilen iki farklı şirketten eğitim konusu olan Data
Analysis alanında iş teklifi almasına rağmen herhangi bir haklı sebep
göstermeksizin kabul etmediği durumda, 7.100 TL tutarına karşılık gelen
eğitim programı ücretini öder.
C. UP School, yükümlülüklerini karşılamadığı durumda (4. Madde)
öğrenciden herhangi bir maddi beklentisi olmayacaktır.

