
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

Eğitim Programı Yapısı ve İçeriğini Geliştirme Alt Komisyonu 

Kuruluş ve Çalışma Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1-  

Eğitim Sistemi ve Müfredat Geliştirme Biriminin yapısını ve görevlerini tanımlamak, eğitim-öğretim 

uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve eğitim alanında görüşülmesi 

gereken konularla ilgili önerileri düzenlemek ve Komisyonun düzenli ve etkin çalışmasını sağlamaktır. 

   

Kapsam   
Madde 2- 

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ki Eğitim Sistemi ve Müfredat Geliştirme Birimi kuruluş, görev, 

yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

 

Dayanak 
Madde 3-  

Düzce Üniversitesi Senatosunun 13.05.2010 tarih ve 2010/62 sayılı kararı ile kabul edilen Düzce 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitim-Öğretim Üst Kurulu Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır. 

  

Tanımlar  
Madde 4-  Bu Yönergede geçen; 

Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,  

Dönem: Eğitim-öğretim yılını, 

Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından ilgili dönem öğrencilerinin eğitim-öğretim işlerini 

düzenlemek ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,  

Eğitim-Öğretim Koordinatörler Kurulu:  Eğitim ve öğretimin plan ve program önerilerini 

hazırlayan, düzenli yürümesini temin ve kontrol eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim Koordinatörler Kurulunu,  

Fakülte: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini,  

Fakülte Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,  

Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, 

Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,  

Üniversite: Düzce Üniversitesini 

Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müfredat Geliştirme Biriminin Yapısı, Çalışma Esasları ve Görevleri 

 

Madde 5-   

a) Birimin oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Dekan tarafından yapılır. 

b) Komisyon en az 9 öğretim üyesi ile en az iki tıp fakültesi öğrenci temsilcisinden oluşur.   



c) Komisyon yılda en az 4 kez toplanır, gerektiğinde mevcut programı geliştirmek için veya yeni 

programların uygulanmasını sağalmak amacıyla daha sık toplantı düzenler. 

d) Öğrenci üyeler, her eğitim öğretim dönemi başında Dönem Temsilcileri Grubu içerisinden Dönem 

Temsilcileri Grubu üyelerince seçilerek dekanlığa sunulur. 

e) Komisyon,  gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da çalışmalara katılmak üzere davet eder. 

f) Komisyon gerektiğinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden oluşan alt komisyonlar oluşturur. Alt 

Komisyonlar, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını komisyonun belirlediği süre 

içinde tamamlayarak hazırladıkları raporları komisyona sunar. 

Birimin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 6- 

a) Mezuniyet öncesi program içeriğinin Fakülte misyon ve vizyonuna göre belirlenmesi, 

b) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nı esas alarak tıp eğitiminin evrensel ilkeleri ve Ülkemizin 

gereksinimleri doğrultusunda eğitim programı taslağını hazırlamak ve Mezuniyet öncesi Tıp 

Eğitimi Kurulu’na sunmak 

c)  Kurumsal ve eğitim-öğrenim amaçlarının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi, 

d) Ders, laboratuvar, klinik beceri, probleme dayalı öğrenim oturumları vb. uygulamaların amaç ve 

hedeflerinin değerlendirilmesi,   

e) Tüm sınıflarda derslerin yatay ve dikey entegrasyonları konusunda düzenlemeler önermek,  

f) Yeni program oluşturma süreçlerine öneri geliştirilmesi, 

g) Zorunlu / seçmeli ders ve uygulamaların geliştirilerek önerilmesi, 

h) Süreç içerisinde doğan ek gereksinimler doğrultusunda müfredatı dinamik süreçler içerisinde 

geliştirmek, 

i) Eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için 

öneride bulunmak, 

j) Dersler, laboratuvarlar, konferanslar, serbest çalışma vb. için seçilen yöntemlerin uygunluğunun 

değerlendirilmesi, 

k) Eğitim programı ve öğrenim ile ilgili geri bildirimlerin analiz sonuçlarının programa yansıtılması 

l) Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi ve uygun yöntemlerin kullanılması için ilgili 

komisyonlarla birlikte çalışılması ve uygulanması, 

m) Müfredat geliştirme ile ilgili araştırma yapmak, raporlamak ve yayınlamak, 

Üyelerin Görev Süresi 

Madde 7- 

a) Öğretim üyesi komisyon üyeleri 3 (üç)  yıl için seçilir. Görev süresi biten bir üye yeniden 

atanabilir. Komisyona atama Dekanın onayı ile olur.  

b) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin 

üyeliği düşer ve yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Komisyon üyeliğinin düşmesi Dekan 

Onayının ilgiliye tebliğiyle yürürlüğe girer. 

c) Öğrenci üyeler, her yıl yeniden seçilir.  

Yürürlük   
Madde 8-  

Bu yönerge Düzce Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 9-  

Bu yönerge hükümleri Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 


