Pre-Klinik Dönem Öğrencilerinin (Dönem I, II ve III)
Uygulamalı ve Teorik Eğitimleriyle İlgili Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Usul ve Esasların amacı; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pre-Klinik Dönem Öğrencilerinin
(Dönem I,II ve III) laboratuvar, Hekimliğe giriş (klinik beceri, kanıta dayalı tıp, probleme dayalı
öğrenim, iletişim becerileri vb) uygulamaları ve teorik eğitim programlarının fakültenin eğitim amaç
ve öğrenim hedefleriyle uyumlu biçimde yürütülmesini, öğrencilerin preklinik dönemde uymaları
gereken kuralları, görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Usul ve Esaslar ile; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pre-Klinik Dönem Öğrencilerinin
(Dönem I, II ve III) çalışma esasları düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 3 – Bu Usul ve Esaslar; 5 Eylül 2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönergesine
göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)
b)
c)
d)

Üniversite: Gazi Üniversitesidir.
Fakülte: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesidir.
Eğitim Koordinatörlüğü: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğüdür.
Dönem Koordinatörlüğü: Dekan tarafından görevlendirilen, stajların eğitim programlarının
düzenlenmesi, öğrenci, anabilim dalı ve dekanlık arasında koordinasyonu sağlayan bir başkan
ve yardımcılardan oluşan öğretim üyeleri kuruludur.
e) Entegre Sistem: I., II. ve III. Sınıflarda konular arasında koordinasyon esasına göre
düzenlenmiş olan ve konuların birbiri ile ilişkilendirildiği sistemdir.
f) Hekimliğe giriş uygulamaları: İlk üç sınıfta yer alan ve entegre sistemin bir parçası olan KBE,
İBE, KDT, EDS, PDÖ vb. eğitimleri içeren, sınıflara göre not ağırlıkları her eğitim-öğretim yılının
başında koordinatörler Kurulu tarafından belirlenerek Fakülte Kurulu tarafından onaylanan
dönem (yıl) sonu sınavına giriş için temel alınan derslerdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programı ve derslerin işleyişi
Koordinatörlüğün Sorumlulukları:

Madde 5- (1) Dönem I, II ve III koordinatörleri, dekanlık aracılığı ile eğitim programında yer alan tüm
anabilim dallarından, güncel, ilgili kurulların onayından geçmiş ders programlarını nisan ayında
isterler.
Yeni dönem başlamadan akademik takvimin oluşturulması ve eğitim rehberinin
hazırlanabilmesi için en geç mayıs ayı sonunda ilgili koordinatörlükler tarafından güncel ders
programları hazırlanarak dekanlığa bildirilir.
(2) Eğitim dönemi başladığında koordinatör ve yardımcıları tarafından öğrencilere eğitim rehberinde
yer alan güncel bilgi, yönerge ve yönetmelikler doğrultusunda tanıtım yapılır.
Anabilim Dalının Sorumlulukları:
Madde 6- (1) Anabilim dalları, yeni dönem başlamadan, eğitim rehberinin hazırlanabilmesi için
koordinatörlük tarafından belirlenen tarihe kadar, eğitim rehberinde yar alan anabilim dalını tanıtan
güncel bilgileri ilgili Koordinatörlüğe ve dekanlığa sunar.
(2) Anabilim dalları ders programlarını hazırlarken fakültemiz program yetkinlikleri, amaç –öğrenim
hedefleri ve UÇEP içeriğinden yararlanırlar. Yapılan güncellemeleri ilgili koordinatörlüğe ve Program
Geliştirme ve Değerlendirme kurulu onayına sunarlar, kabulü halinde program içeriğine ekleme
yaparlar.
Pre-Klinik Dönem Öğrencilerinin (Dönem I, II ve III) görev ve sorumlulukları
Madde 7 – (1) Fakültenin ilgili kurullarında onaylanan akademik takvim ve programlar doğrultusunda
ilgili birimlerde öğretim üyeleri tarafından verilen teorik ve pratik derslere ve öğretim elemanları
denetimindeki uygulamalı eğitimlere katılır. Fakültemiz yönergesine uygun davranmakla sorumludur.
(2) Uygulamalar sırasında tıp meslek etiği ilke ve kurallarına uygun davranır.
(3) Öğrenciler laboratuvar, pratik ve uygulamalı derslerde ve laboratuvar sınavlarında önlük giymek
ve teorik dersler ile uygulamalara zamanında gelmekle yükümlüdür.
(4) Öğrencilerin laboratuvarlarda uymaları gereken ek kurallar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı
tarafından hazırlanır ve duyurulur.
(5)Öğrenciler uygulama laboratuvarlarında laboratuvar güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdürler.
Yürürlük
Madde 8- Bu Usul ve Esaslar; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunda kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Usul ve Esasların hükümlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

