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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İÇ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin
ders programında yer alan “bağımsız öğrenme” çalışma esas ve usullerinin, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
b) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Uygulanacak Hükümler
MADDE 4 – (1) Öğrenciler kendi öğrenim sürecinde bilinçli ve etkin olarak, kendi öğrenme
gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli kararlar alırlar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinde rol ve sorumluluk alırlar.
(2) Ders programında yer alan “Bağımsız Öğrenme” saatlerinde öğrencilerimizin kendi kendilerine
öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri ortamlarda (kütüphane, laboratuvar, klinik ortamlar) bulunurlar.
(3) Öğrenme hedeflerine ve öğretim süreçlerine uygun olarak, öğrenim hedefleri doğrultusunda bilgi
eksikliklerini gidermek için kütüphane, servis, poliklinik, laboratuvar çalışmalarına katılırlar.
(4) Öğrenciler bulundukları kurul dersleri ile ilgili olarak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve
eleştirel düşünme, bilgi üretme ve kendi kendine öğrenme ve kendi kendini değerlendirmeyi davranış
biçimi haline getirmeye destek olacak çalışmalarda bulunurlar.
(5) Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde karar verebilmek ve eylemler gerçekleştirebilmek için gerekli
değerleri, tutumları ve becerileri öğrenirler.
(6) Öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetleri yanında sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılarak gerek
diğer fakülte öğrencileri arasındaki gerekse öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini
geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 5 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede ön görülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde
Fakülte kurulunca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
MADDE 6– (1) Bu İç Yönerge, Üniversite Senatosunun onayı ile kabul ve ilan edilir. İç Yönergede
yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin Yürürlüğü
MADDE 7– (1) Bu İç Yönerge, Üniversite senatosunda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

