
 
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROGRAMI 

(HARVARD ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA ARAŞTIRMA PROJESİ) 
 
Bu proje, Kocaeli Tıp Fakültesi öğrencilerinin, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel proje 
tasarlama ve gerçekleştirme, bilimsel bir yayın üretme, ürettiği bilgiyi sunma gibi konularda gelişmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Proje kapsamında Tıp Fakültesi 2., 3. ve 4.sınıf öğrencilerinin araştırma yapması çeşitli desteklerle 
özendirilecek ve başarılı olanlar, resmi bir değişim programıyla Harvard Üniversitesi’ne gönderilerek 
ödüllendirileceklerdir. Öğrencinin bu ödülü kazanması projeyi sunduğu yıl, sınıf veya tüm stajları eksiksiz 
geçme koşuluna bağlıdır. 
 
Programın Hedefleri 

1. Fakültede öğrenci ve Öğretim üyelerinin bilimsel dinamizm ve verimliliğini artırmak, 
2. Araştırmalara öğrenci katılımını eğitimin bir parçası haline getirmek, öğrencilerin bilim kültürü ve 

araştırma teknikleri ile erken tanışmasını sağlamak ve Kocaeli Tıp Fakültesi’ni araştırma vizyonuyla ön plana 
çıkarmak, 

3. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynaklı yayın sayısını artırmak, 
4. Harvard Üniversitesi ile olan bağları güçlendirmek ve ortak projeler için yeni köprüler kurmak, 
5. Öğrencilerin bir araştırma projesinde disiplinli bir şekilde yer almasını sağlayarak uluslararası 

açılımını kolaylaştırmak 
 

Programın Yapısı ve Süreci 
1. İlk aşamada tıp Fakültesi öğretim üyeleri içinden bu projeye katılmak isteyenler tespit edilecektir. 
2. Öğretim üyesi düşündüğü proje kapsamında kaç öğrenciyle çalışmak istediğini bildirecektir. Bu 

öğretim üyeleri öğrencilere duyurulacak ve proje de yer almak isteyen öğrenciler öğretim üyelerini tercih 
edeceklerdir. 

3. Öğretim üyesi ile birlikte belirlenen sayıdan fazla çalışmak isteyen öğrenci olursa, danışman öğretim 
üyesi mülakat ile çalışacağı öğrencileri seçecektir. 

4. Oluşan çalışma grubu birlikte projesini oluşturarak, danışman önderliğinde iş bölümü yapacaktır. 
5. Proje konusu ve süresi her yıl Kasım ayı içinde Dekanlığa bildirilecektir. 
6. Maksimum proje süresi 24 ayı geçemez. Grup lideri proje bitiminde son ay içinde, öğrencilerin 

projeye olan katkısına (çalışma saatleri), heves, İngilizce düzeyi, sunum yapma yeteneği, araştırma geçmişi 
gibi kriterlere dayanarak projede aldıkları rolü de göz önüne alarak, danışman öğretim üyesi tarafından 
belirlenecektir. 

7. Her yıl Mayıs ayinin 3. Haftasında gruplar projelerini İngilizce olarak Tıp Fakültesi Dekanlığı 
tarafından oluşturulan akademik jüriye sunacaklardır. Jüri aşağıda belirtilen kriterlere göre oylama ile en iyi 2 
projeyi seçecektir. En iyi 2 projenin grup liderleri Haziran ayında Harvard’a resmi davetli olarak 
gönderilecektir. Kazanan projesini Harvard’da sunacak, ilgili bölümlerde çalışmalara katılacaktır. Kazanan 
gruplar bir sonraki yıla kadar fotoğraflarıyla birlikte, fakülte de duyurulacak, eğitim yılı sonu akademik 
kurulunda ödülleri takdim edilecektir. 

8. Ayrıca kazanan grup danışmanı ve üyelerine yayın teşvik ödülleri kapsamında her yıl için “Araştırma 
ve Yayın Komisyonu “ tarafından belirlenecek maddi bir ödül verilecektir. 

9. Bu programın finansmanı üniversite Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Birimine her yıl sunulacak, bu 
programa özgü proje kapsamında sağlanacaktır. 


