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ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNERGESİ
Amaç, kapsam ve gerekçe
Madde 1 – Bu yönerge ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
Öğrenci Komisyonu (TEÖK)’nun amacı, görevleri, sorumlulukları, oluşum ve çalışma esasları ortaya
konmaktadır. Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nun amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin aldıkları
eğitimin planlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerine etkin olarak katılımını
sağlayarak tıp eğitiminin paydaşları arasında sistematik bir iletişim ve işbirliği sürekliliği
oluşturmaktır.
Komisyonun oluşum esasları
Madde 2 – TEÖK Genel Kurulu, Tıp Fakültesi’nin her döneminden TEÖK’e katılmak üzere o
dönemdeki öğrenciler tarafından oy çokluğuyla seçilen birer öğrenci, sınıf öğrenci temsilcisi, gönüllü
Tıp Fakültesi öğrencileri, gönüllü mezunlar, Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bağlı A grubu kulüplerinden
davet edilen birer temsilci ile Tıp Fakültesi Dekanlığı veya TEÖK tarafından komisyonda yer almak
üzere davet edilen diğer öğrencilerden oluşur. TEÖK Yürütme Kurulu’nda, Genel Kurul üyelerinden
seçilecek bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı, tüm çalışma grubu sorumluları yer alır.
Komisyonun Çalışma Esasları, Hedef ve Sorumlulukları
Madde 3 – TEÖK Genel Kurulu, her akademik yılda en az iki kez toplanır. Komisyon, faaliyetlerini
yürütmek için çalışma grupları oluşturur ve iş bölümü yapar. Bir üye birden fazla çalışma grubunda
çalışabilir. Her bir çalışma grubuna liderlik eden koordinatörler belirlenir. TEÖK Yürütme Kurulu,
çalışma gruplarının organizasyonu ve koordinasyonundan sorumludur. Yürütme Kurulu, TEÖK’un
faaliyetleriyle ilgili raporları ve toplantılarda alınan kararları Tıp Fakültesi Dekanlığı ile paylaşır.
TEÖK, faaliyetlerini yürütürken şu hedef ve sorumlulukları taşır:
-

-

Tıp Fakültesi öğrencilerinin kendi eğitim ve öğrenme süreçlerine etkin katılımlarını teşvik
etmek ve bunun önemine dair farkındalıklarını artırmak, buna yönelik etkinlikleri düzenler,
Tıp Fakültesi öğrencileri ile Tıp Fakültesi yönetim organları arasında aktif ve etkili bir iletişim
ve etkileşim sağlamak ve gerekli hallerde aktif görev alır,
Tıp eğitiminin gelişim sürecine hakim olmak, bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve tıp
eğitiminde mevcut problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirir,
Tıp Fakültesi eğitim programının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde
bulunmak; tıp eğitiminin sürekli gelişim sürecinde yer alarak tıp eğitiminin standardizasyonu
ve uluslararasılaşması yönünde somut katkılar sağlar,
Tıp Fakültesi öğrencilerinin kişisel gelişim ve kariyer gelişim süreçlerine katkı sağlayacak
öneriler geliştirmek ve ilgili etkinlikler planlar.
TEÖK, Tıp Fakültesi Dekanlığına faaliyetleri hakkında her akademik yılsonunda rapor verir.
TEÖK, yaptığı çalışmaları, çalışma bitiminde, dekanlığa bir raporla sunar. Dekanlık rapor
sonuçlarını ihtiyaç gördüğü hallerde ilgili kurullara iletir.
TEÖK, yaptığı çalışmalarla ilgili rapor ve görüşlerini Dekanlık tarafından davet edildiği
kurullarda temsilcileri aracığı ile paylaşır.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 4 – Bu yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra
yürürlüğe girer ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

