EGE ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA USÜL VE ESASLARI
Amaç
MADDE 1(1) Bu uygulama usul ve esasların amacı; Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda
yürütülen eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlere ilişkin usül ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2Bu uygulama usul ve esaslarının amacı; Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Ebelik, Hemşirelik/Sağlık Memurluğu ve Beslenme ve Diyetetik programlarının sınavlar,
uygulamalar, stajlar ve ölçme ve değerlendirmesine ilişkin uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3Bu usul ve esaslar, 22.08.2011 tarih ve 28033 sayılı Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmış olup, Yönetmelikte bulunmayan ve açıklanması gereken
konularla ilgili hükümleri kapsar ve yüksekokul öğrencilerine uygulanır.

Dersler
MADDE 4-

1-İntörnlük
(1) Tüm uygulamalı derslerini tamamlamış ve eğitiminin son yarıyılına kayıtlanmış öğrenciye
intörn denir. İntörnlüğün amacı, öğrencilerin intörn olmadan önce uygulamalı dersleri
başarı ile tamamlayarak edinmiş oldukları mesleki bilgi ve becerilerini ilgili kurumlarda
uygulayarak; mezuniyet öncesi mesleki yeterliliklerinin güçlendirmelerini sağlamak, doğru
karar verme becerilerini geliştirmek böylece mezuniyet öncesi mesleki deneyim
kazanmalarına olanak sağlamaktır.
(2) İntörn derslerinin planlaması ve yürütülmesini sağlamak üzere intörn uygulaması olan
bölümlerde komisyon oluşturulur.
(3) İntörn derslerin uygulanma şekli ve işleyişine bölüm kurullarının önerisi ile Yüksekokul
Kurulu onaylar.
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Sınav ve Değerlendirmeler
MADDE 5E.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dışında sınav ve değerlendirmeler için
aşağıdaki esaslar uygulanır.
(1) Öğrencinin uygulamalarda/stajlarda kazanması gereken bilgi-beceri “Öğrenci Uygulamaları
Değerlendirme Föyü/ Formuna” göre değerlendirilir.
(2) Ebelik bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için, bölümün mezuniyet kriterlerini
(02.02.2008 tarihli, 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik,
Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair
Yönetmelik”) tüm eğitim süresince uygulamalı derslerde tamamlamış olması ve bunun
bölümün eğitim komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Uygulamalı derslerin nitelikleri, başarı şartları ve yürütülme şekli Yüksekokul Yönetim

(3)

Kurulunca belirlenir. Ders planında uygulaması olan bir derste, uygulama teorik bölümden
ayrı tutulamaz ve öncelikle uygulamadan başarılı olmak gerekir. Uygulamadan başarılı olmak
ve dersin final sınavına girebilmek için uygulama başarı notunun en az 60 olması zorunludur.
Uygulamalı derslere yönelik esaslar, bölümlerin eğitim komisyonları tarafından belirlenir,
yüksekokul kurulu onayı ile uygulanır.

Stajlar
MADDE 6(1) Eğitim planında yer alan stajların uygulanma şekli, süresi ve staj değerlendirmeleri bölümlerin
eğitim komisyon tarafından hazırlanır, Yüksekokul Kurulu onaylar. Yüksekokul Kurulunun
önerisi üzerine senato tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7(1) Bu uygulama usul ve esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8(1) Bu uygulama usul ve esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9(1) Bu usul ve esasları hükümlerini Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürü
yürütür.
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