Tıp Eğitimi Öğrenci
Komisyonu
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme
raporudur.

DÖNEM 2 / 18.09.2017 – 03.11.2017

Dönemi / Tarihler

KURUL 1

Ders Kurulu – Staj adı:
Amacı

Oluşturulma zamanı

Oluşturma Sorumlusu

Tıp Eğitimi
Form No 03
(TEFN.03)

Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak eğitim
sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da staj
başkanlığına teslim edilecektir.

Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

1.

Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) içerisinde
değerlendirilecektir.

2.

Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 Formu
Eki olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Sorumlusu

Eğitim sürecinin başında;
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve eğitim
süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve yöntemleri ile ilgili
bilgilere ulaşabildiler mi?

Temel Sorular

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır mı?
Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim ortamında
yer almakta mı?
Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir?

Rapor Temel olarak bu soruları
cevaplamayı amaçlamalıdır.

Eğitim sürecinde;
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü?
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı mı?
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı?

TEÖK. Bu sorulara ek olarak sorular
geliştirerek raporda yer verebilir.

Genel olarak
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak düzeyde
yeterli midir? Neden
Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem
Etkin ve yeterli midir? Neden ?
Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi, olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme
önerileri ve diğer değerlendirmeler.
Rapor, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet öncesi
Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler tarafından
oluşturulacaktır.
Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, oluşturulmasının
tüm sürece yayılmış olması önemlidir.
Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar dışında
birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak rapor
hazırlanacaktır.
Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler
yapmaları beklenmektedir.
Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)

RAPOR

1-Kurul sonu sınavında sorulan sorular işlenen konuların uzağında, çoğunlukla uzun
paragraf içeren soruların oluşu hekim adaylarının öğrendikleri bilgileri anlık dikkat
eksikliği nedeniyle unutmalarına ve bunun neticesinde başarının düşük gözükmesine
neden olmaktadır.
2-Sınıf klimasının sıklıkla bozulması sınıfın hissedilir seviyede soğuk oluşuna neden
olmakta bu da eğitim gören hekim adaylarının ilgisini derslerden uzaklaştırmaya neden
olmaktadır.
3-Ek amfinin projeksiyonundan kürsüye yansıyan görüntünün kalitesinin düşük oluşu
derse gelen kişilerin ders işleyişinde hocanın olduğu salonu tercih etmesine neden
olmaktadır ve ek amfi sadece bireysel çalışma yapanların tercih ettiği bir çalışma salonu
olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Hazırlayan(lar) Adı Soyadı / Tarih İmza
Can Özügüzel / 07.11.2017

Değerlendiren(ler) Adı Soyadı / Tarih İmza

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)

Tıp Eğitimi Öğrenci
Komisyonu
Geribildirimi

Tıp eğitimi öğrenci komisyonu tarafından, eğitim
süreci boyunca, doldurulan ayrıntılı değerlendirme
raporudur.

DÖNEM 2 / 06.11.2017 – 11.12.2017

Dönemi / Tarihler
Ders Kurulu – Staj adı:
Amacı

Oluşturulma zamanı

Oluşturma Sorumlusu

Tıp Eğitimi
Form No 03
(TEFN.03)

KURUL 2
Kurul Eğitiminin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin, öğrenciler tarafından
ayrıntılı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Rapor tüm kurul ve staj eğitimlerinde, eğitim süreci içerisinde oluşturularak eğitim
sürecinin tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde ilgili Kurul ya da staj
başkanlığına teslim edilecektir.

Raporun oluşturulmasından Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Sorumludur.

3.

Kurulun ya da Stajın tamamlanmasını takiben Kurul Başkanı
sorumluluğunda oluşturulacak olan Kurul / Staj Sonu eğitim
değerlendirme raporu (Tıp Eğitimi Form No 09 (TEFN.09)) içerisinde
değerlendirilecektir.

4.

Eğitim ve Program Değerlendirme Kurulları tarafından TEFN.09 Formu
Eki olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Sorumlusu

Eğitim sürecinin başında;
Tüm öğrenciler eğitimin amaç ve hedefleri, kullanılacak eğitim yöntemi ve eğitim
süreci içerisinde ve sonrasında yapılacak değerlendirmeler ve yöntemleri ile ilgili
bilgilere ulaşabildiler mi?

Temel Sorular

Bu bilgiler tüm öğrenciler tarafından kavranabilecek düzeyde açık ve anlaşılır mı?
Bilgiler, tüm eğitim süresince öğrencilerin ulaşabilecekleri bir iletişim ortamında
yer almakta mı?
Öğrencilerin eğitim sürecinden beklentilerini ve önerilerini dile getirebildikleri
yeterince fırsatları olmakta mı? Geliştirilmesi için önerileri nelerdir?

Rapor Temel olarak bu soruları
cevaplamayı amaçlamalıdır.

Eğitim sürecinde;
Eğitim planlanan şekil ve sürece bağlı kalınarak yürütüldü mü?
Programda ya da eğitim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapıldı mı?
Değişiklik durumlarında zamanında ve etkin bilgilendirme yapıldı mı?

TEÖK. Bu sorulara ek olarak sorular
geliştirerek raporda yer verebilir.

Genel olarak
Kurulun / Stajın amaç ve hedefleri ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak düzeyde
yeterli midir? Neden
Kurulunda / Stajda öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem
Etkin ve yeterli midir? Neden ?
Eğitimin hedefine ulaşma düzeyi, olumlu e başarılı yönleri varsa geliştirme
önerileri ve diğer değerlendirmeler.
Rapor, Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu tarafından önerilen ve Mezuniyet öncesi
Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen öğrenci ya da öğrenciler tarafından
oluşturulacaktır.
Raporu oluşturan öğrencilerin ders ve uygulamalara düzenli devam etmelidir.

Veri Kaynakları ve Öncelikler

Rapor eğitim sürecinin sonunda tamamlanmış olmakla birlikte, oluşturulmasının
tüm sürece yayılmış olması önemlidir.
Rapor oluşturulması için görev alan öğrencilerin zorunlu olan durumlar dışında
birden fazla olması gerekmektedir. Öğrenciler tarafından tek bir ortak rapor
hazırlanacaktır.
Öğrencilerin raporu hazırlarken eğitime katılan tüm öğrencilerin görüş ve
değerlendirmelerini almaları ve objektif ve kanıta dayalı değerlendirmeler
yapmaları beklenmektedir.
Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)

RAPOR
Kurula Genel bakış ve derslerin değerlendirilmesi;
1-Gayet verimli geçebileceğine inanılan Biyokimya derslerinde hocaların ders anlatış şekli
(ses tonu, ders esnasında konudan uzaklaşma) öğrencilerin dikkatini dağıtmaktadır. Buna
rağmen hocalarımız klinik bulgulara daha çok yer vererek bu açığı kapatabilmektedir.
2-Klinik dönemlerde karşılaşacağımız bir çok dersin alt yapısını oluşturan Histoloji ve
Embriyoloji dersleri çok iyi gerçekleştirilmektedir. Lakin laboratuvar derslerinde kullanılan
preparatların kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilirse daha faydalı gözlemler
yapabileceğimize inanıyoruz.
3-Fizyoloji derslerimizde hocalarımızın anlattıkları gayet yalın ve açık olmakla beraber
anlatış şekli itibariyle bazı hocalarımız kürsüdeki çabası ve heyacanı doğrultusunda bizlere
konuyu aktarmakta güçlük çekebiliyor.
4-Anatomi derslerinde hocalar ders saati süresince monoton bir ders anlayışından
uzaklaşıp daha çok aralarda biz öğrencilerin de dikkatini toplamaya yönelik ifadeler
kullanabiliyorlar ve ayrıca kliniğe yönelik dikkat edilmesi gereken yerlerin üzerinde
durarak biz hekim adaylarında konuyla ilgili merak uyanmasını sağlıyorlar. Laboratuvar
derslerinde de işleyiş gayet iyi olmasına rağmen tek sorunun laboratuvara giren grup
sayısının az oluşu ve bundan dolayı her bir grup içindeki kişi sayılarının fazlalığı olduğu
saptanmıştır. Çözüm önerisi olarak grupları arttırmamızın yeterli olacağını düşünüyoruz.
5-Probleme Dayalı Öğrenme saatlerinde her bir hocanın kendi grubuna konuyla alakalı
öğrettikleri ve derslerin işleyişi farklı olmasına rağmen sorularının bütün sınıf açısından
aynı oluşu bu derslerde başarının sağlanabilmesi açısından büyük sorun teşkil ettiği tespit
edildi.

Hazırlayan(lar) Adı Soyadı / Tarih İmza

Berkay KIRCAL / 15.12.2017

Değerlendiren(ler) Adı Soyadı / Tarih İmza

Tıp Eğitimi Form No 03 (TEFN.03) V.2.001 (2016)

