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A- ALT YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

•

2011 yılında Fakültemizde yaklaşık 100.000 TL bütçe ile Simüle hasta laboratuvarı
kuruldu. Ülkemizdeki 4. Simüle Hasta Laboratuvarı olarak faaliyete başladı. Halen
dönem 3 öğrencilerimiz bu laboratuvarda simüle hastalar ile 3 yıldır eğitim
almaktadırlar.

•

2012 yılında Fakültemizde, yaklaşık 500.000 TL bütçe ile içerisinde biri yetişkin
diğeri çocuk olmak üzere iki maket bulunan Simülasyon laboratuvarı kuruldu.
Ülkemizdeki 3. Simülasyon laboratuvarı olarak faaliyete başladı.

•

2011-2012 yılları arasında yaklaşık 300.000 TL’nin üzerinde bir bütçe ile, öğrenci
eğitimlerinde kullanılan Anatomi modelleri, Tıp Eğitimi Mesleksel Beceri
Laboratuvarı maketlerinin tamamına yakını yenilendi ve yeni eğitim maketleri alındı.

•

Morfoloji binasında bulunan 2 eski dershane 250.000 bütçe ile kapasitesi %100
arttırılarak yenilendi ve öğrencilerin sınavları ve serbest çalışma saatleri içinde
kullanımları için 2013 yılı Eylül ayında kullanıma açıldı.

•

Bilgisayar Laboratuvarı 2012 yılında yeni yerine taşındı ve bilgisayar sayısı iki katına
çıkartıldı.

•

Morfoloji binasında yer alan kütüphanemizin 2011 yılında kapasitesi büyütüldü ve
daha konforlu hale getirildi. Ayrıca öğrencilerin daha etkin kullanabilmeleri için gece
23.00’e kadar açık kalması sağlandı.

•

Stajlarda kullanılan ve hastanemizde bulunan bazı öğrenci derslikleri 2013 yılında
kapasite olarak büyütüldü.
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B- EĞİTİM İLE İLGİLİ FAALİYETLER
•

Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulunun (EÖKK) yapısının yeniden gözden geçirildi.
2012 yılında kurulan Ölçme ve Değerlendirme Kurulu ve 2013 yılında kurulan
Program Değerlendirme Kurulu ile EÖKK’nın yapısı güçlendirildi.

•

Dekanlığımıza bağlı 2012 yılında Eğitim Destek Birimi kuruldu. Bu birim tarafından
eğitim

ile

ilgili

tüm

kurullara

sekreterlik

hizmeti

verilmektedir.

Ayrıca,

öğrencilerimizin ders kurulu / staj / öğretim üyesi geri bildirimleri düzenli olarak bu
birimizim tarafından toplamakta ve analiz sonuçları tüm öğretim üyelerine düzenli
olarak duyurulmaktadır.
•

Öğretim üyelerine yönelik eğitici eğitimi ve PDÖ kursları yapıldı. Kıdemli öğretim
üyelerimizin PDÖ kursuna katılımı sağlandı. Şu an 303 öğretim üyemiz (Tüm öğretim
üyelerinin %87’si) PDÖ kursu almış durumdadır.

•

)
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)

tarafından Fakültemiz mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı ile ilgili akreditasyon ara
değerlendirme süreci 2013 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan
değerlendirmeye göre, temel ve gelişim standartları olmak üzere Ulusal Tıp Eğitimi
Standartlarını oluşturan toplam 85 başlık ile ilgili mevcut durumuz şu şekildedir;
a. 46 standart başlığında “Değişiklik Yok”; Bir önceki değerlendirme
doğrultusunda uygulamalar aynı düzeyde devam ediyor.
b. 35 standart başlığında “Olumlu Değişiklik”; Bir önceki değerlendirmeye göre
bazıları örnek düzeyde olabilecek gelişmeler sağlanmış.
c. 4 standart başlığında “Olumsuz Değişiklik”, Bir önceki değerlendirmeye göre
gerileme var.
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•

Bu değerlendirme sonucuna göre mezuniyet öncesi tıp eğitimi programımız ile ilgili,
mevcut durumumuzu büyük ölçüde koruduğumuz ve pek çok konuda olumlu yönde
ilerleme sağladığımız TEPDAD tarafından saptanmıştır.

C- ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FAALİYETLER
•

Öğrencilere yönelik danışmanlık sistemi 2012 yılında tekrar kuruldu, bu sistem ile 1.
sınıfa başlayan her öğrencinin 5. sınıftan bir abi-ablası ve danışman bir öğretim üyesi
olması sağlandı.

•

Öğrencilerin sınav sonuçlarına online ulaşabilecekleri bir yazılım altyapısı 2012
yılında oluşturuldu. Tüm öğrencilerimiz geçmiş sınav sonuçları dahil olmak üzere,
sınav sonuçlarını, sınıf başarı ortalama puanını, sınıf içindeki başarı durumlarını
internetten izleyebilmeleri sağlandı.

•

Öğrencilere yönelik her ay bir bilim dalının tanıtıldığı “Kariyer Günleri” 2012 yılında
)

uygulanmaya başlatıldı. Öğrencilerin,

mezuniyet sonrası eğitimlerini seçmeye

yönelik anabilim dallarının tanıtımı, tıp uygulamaları içindeki yeri, ülkemizde bu
uzmanlık alanlarının eğitim olanakları ve çalışma şartları konularında öğrenciler ile
tartışma olanağı sunan kariyer günlerinde sunumu yapılacak bilim dalı öğrenciler
tarafından belirlenmekte ve ilgili anabilim dalı öğretim üyesi ve asistan tarafından
uygulama gerçekleştirilmektedir.
•

Öğrencilerle iletişim sağlamak, var olan sorunları tartışmak, güncel bilgileri
paylaşmak ve duyurular yapmak için 2012-2013 eğitim öğretim döneminin başında
“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Facebook Grubu kurulmuştur. Bu
gruba öğrencilerimizin tamamına yakını üyedir. Doğrudan eğitimden sorumlu Dekan
Yardımcısı ile tartışabilme ve eğitim ile ilgili önemli kararları buradan öğrenebilme
olanakları bu grup aracılığıyla sağlanmaktadır
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D- ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ FAALİYETLER
•

Tıp Fakültesinde Araştırmaları Geliştirme Kurulu 2013 kuruldu. Kurulun çalışma
esasları belirlendi Fakülte Kurulunda onaylanarak uygulanmaya başlandı.

Tüm

öğretim üyelerimizin katılımına açık 2013-2014 yılı içerisinde araştırma konulu 4 kurs
ve araştırma konulu öğrenci, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin katılımına açık
toplantılar düzenlenmeye başlandı.
•

Tüm öğretim üyelerimizin ve anabilim dallarımızın 2010, 2011, 2012 yıllarını
kapsayacak

şekilde

SCI-Expanded

ve

SSCI

kapsamındaki

yayınlarının

dökümantasyonu yapıldı, bu yayınları içeren yıllık araştırma faaliyetleri şeklinde bir
rapor oluşturularak web sayfasında konuldu.
)

•

2010, 2011, 2012 yıllarını kapsayacak şekilde SCI-Expanded ve SSCI kapsamındaki
yayınlara göre Temel, Dahili ve Cerrahi bilimlerde en çok yayın yapan ilk 3 öğretim
üyemiz belirlenerek fakültemize duyuruldu ve bir ödül töreni gerçekleştirildi.

E- PLANLANAN FAALİYETLER
1- Tıp Fakültesinde kurulan Araştırmaları Geliştirme Kurulunun, Üniversitemiz
bünyesinde kurulabilecek Araştırma Enstitüsü’ne alt yapı hazırlaması amacı ile
çalışmalar yürütmek.
2- Tıp fakültemizde 10 yıldır devam eden hazırlık sınıfı uygulamasının, mevcut
durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
3- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinin yeniden yayınlanmasını sağlamak.
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4- Tıp fakültemiz öğrencilerinin eğitimlerinde önemli bir yer tutan Mikroskobi
Laboratuvarının alt yapısının iyileştirilmesi, mevcut mikroskop sayısının, artan
öğrenci sayısını karşılayacak biçimde arttırılmasını sağlamak.

)
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