






TUTANAKTIR 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarıyla 15/06/2020 tarihinde saat 

14:00’da Hemşirelik bölümü öğretim planının(müfredat) güncellenmesi gündemi konuşuldu. Hemşirelik 

Bölümü anabilim dalı başkanlarının daha önce üzerinde çalıştığı öğretim planının (müfredat) 

güncellenmesinde aşağıdaki durumlar görüşüldü ve karara bağlandı.  

 “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı” ve “Mesleki İngilizce” derslerinin seçmeli ders olmasına, 

 Seçmeli derslerin 3 AKTS olmasına, 

 Seçmeli derslere bir standart getirilmesine, 

 Seçmeli derslerde başka birimlerden destek alınmasına, 

 Hemşirelik Esasları dersinin 10 AKTS, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Hastalıkları 

ve Hemşirelik Bakımı, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatrı Hemşireliği derslerinin 8 AKTS 

olmasına, 

 Seçmeli derslerin gruplandırılarak her öğrencinin farklı gruplardan ders almasına imkân 

tanınmasına, 

 Üniversitenin Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. maddesinin 3. 

fıkrası “Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçmeli dersler, 

mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.” 

maddesi gereğince üniversite seçmeli dersler ile birlikte 20 tane seçmeli dersin olmasına, 

 Kariyer yönetimi dersinin 2. dönemde Farmakoloji dersinin 3. dönemde olmasına, 

 Birinci dönemde bulunan Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar dersinin 4 AKTS, Anatomi 

dersinin 4 AKTS, ikici dönemde bulunan Temel Hemşirelik Bakımı ve Klinik Beceriler dersinin 

7 AKTS, Sağlığı Değerlendirme dersinin 3 AKTS, üçüncü dönemde bulunan Hemşirelikte 

Öğretim dersinin 5 AKTS, yedinci ve sekizinci dönemde bulunan İntörnlük Uygulaması I ve II 

dersinin 18 AKTS olmasına, 

 Birinci ve ikinci dönemde 2 tane, 3.,4.,5. ve 6.  dönemde 3 tane, 7 ve 8. dönemde 2 tane olmak 

üzere seçmeli derslerin uygulanmasına, 

 Her bir seçmeli ders için derslerin planlanması ve düzenlemesi, 

 Birinci sınıf öğrencileri için seçmeli derslerin bilimsel olmamasına, 

 Sağlığı değerlendirme dersi için bir eğitim planlanıp tüm hocaların katılımının sağlanmasına, 

 Dönem uygulamalarında klinik rotasyonun yapılmasına, 

 Topluma hizmet uygulamasında proje yapılmasına, 

 Seçmeli derslerin hangi öğretim elemanı tarafından verileceğine ilişkin bir tablo yapılıp 

düzenlenmesine, 

 Özellikle seçmeli derslerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları da göz önünde 

bulundurularak uzaktan eğitimle ve/veya farklı birimler tarafından verilmesine karar verildi. 

 


