ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU
YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme
Kurulu'nun (ÖDK) amacı; mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının belirlenmiş olan amaç ve
hedeflerine uygunluğunu ölçmek ve değerlendirmeleri planlamaktır.
Kurulun Oluşturulması ve Çalışma Esasları
Madde 2 – Ölçme Değerlendirme Kurulu 4 Temel Bilimlerden, 5 Klinik Bilimlerden (2 kişi dahiliye, 2
kişi cerrahi, 1 kişi aile hekimliği bölümlerinden) olmak üzere 9 öğretim üyesinden oluşur. Her sınıfın
öğrenci temsilcisi program değerlendirme sürecinde ÖDK çalışmalarına katılır. Kurul başkanı ve
üyelerin atama ve görevlendirmeleri Dekan tarafından yapılır. Kurul ölçme değerlendirme ve program
değerlendirme faaliyetleri için alt kurullar oluşturur ve iş bölümü yaparlar. Bir üye birden fazla alt
kurulda çalışabilir.
Kurul çalışmalarını Dönem Koordinatörleri ve Ders Kurul başkanları ile eşgüdümlü olarak yürütür.
Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı Eğitim Müfredat Komisyonu’nun ve Koordinatörler Kurulunun
doğal üyesidir.
Kurul Dekana bağlı olarak çalışır.
Üyelerin Görev Süresi
Madde 3 –Kurul üyeleri üç yıl için atanır. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir.
Görev ve Sorumluluk
Madde 4 – ÖDK görev ve sorumlulukları;
Ölçme Değerlendirme Kurulunun görevi mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının değerlendirilmesine
yönelik çalışmaların planlanması, yürütülmesinin sağlanması ve raporlanması; ölçme-değerlendirme
süreçlerinin planlanması, ölçme uygulamalarını destekleyici çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi,
değerlendirilmesi; program değerlendirme ve ölçme uygulamalarının geliştirilmesine yönelik önerilerin
geliştirilmesi ve ilgili kurullara sunulmasıdır.
ÖDK, her akademik yılın sonunda bir rapor hazırlayarak Dekan ve Eğitim Müfredat Komisyonu’na
yazılı ve sözlü olarak sunmak zorundadır.
1. Ölçme Değerlendirme ile ilgili görev ve sorumlulukları
a. Mezuniyet öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve ilgili kurullara
önermek,
b. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme konusundaki eğitimlerine katkı
sağlamak, uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirli aralıklarla gözden geçirerek
geçerlik ve güvenilirliğini arttıracak şekilde yenilenmelerini sağlamak
c. Diğer kurul ve birimlerin ölçme-değerlendirme konusunda gereksinimleri doğrultusunda
danışmanlık yapmak,
d. Uygulanan sınavlar için toplanan soruları ders kurulu başkanları ve yıl koordinatörleri ile
eşgüdümlü olarak teknik değerlendirmelerini yapmak ve iyileştirmelerini sağlamak.
e. Soru bankası oluşturulması ve yönetiminde görev almak
1. Program Değerlendirme ile ilgili görev ve sorumlulukları
a. Mezuniyet öncesi programın planlanması, sürdürülmesi ve etkileri açısından
değerlendirilmesini sağlayacak değerlendirme araçlarını ve yöntemleri belirlemek,
geliştirilmesini sağlamak,
b. Program değerlendirmesi için veri toplamak ve analiz etmek, değerlendirilmesini yaparak
raporlamak, ayrıca yılsonunda değerlendirme raporlarını hazırlanmak ve sunmak,

c. Gerektiğinde yeni değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesini sağlamak ve yeni yöntemleri
önermek ve uygulamak,
d. Program değerlendirme sonuçlarının tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlanmak,
e. Tıp eğitiminde program değerlendirme alanındaki gelişmeleri izleyerek kurumsal çalışmalara
yansıtmak,
Yürürlük
Madde 5 –Bu Yönerge, ACU Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nun ve Üniversite Senatosunun onayından
sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 – Bu Yönerge hükümleri, ACU Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

