
MARDiN ARTUKLU ÜNİVERSİTESi

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMşiRELiK ve EBELiK BÖLÜMÜ

UYGULAMALl DERSLER YÖNERGESi

BiRİNci BöLüM

Amaç, Kapsam, DayanaıL Tanımlar

Amaç:

MADDE l- (l) Bu yönergenin amacı Mardin Anuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu lisans düzeyinde

öğIenim gören Hemşirelik ve Ebelik öğencilerinin meslek derslerinde almış olduktan teorik bilgileri uygulama

alanlarında ı4lıütebilmeleri için öğetim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken ıısul ve esasları belir]emektir.

Kıpsam

MADDE 2 _ (l) Bu yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Sağhk Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik

Bölüm|erinde öğrenim gören öğencilerin ve görev yapan öğretim elemanlarınuü eğitim, uygulama ve stajlarrna

ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadtr.

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu yönelge 2547 say-ıll Yukseköğetim Kurulu Kanunu Mardin Anuklu Üniversitesi eğitim

öğetim ve sınav yğnetmeliğinin ilgili maddesine ve öğencilerin lisans eğitimini tamamlayp "Hemşirelik" veya

"Ebelik" Lisans Diploması alabilmeleri için, Yükseköğetim Kurulu tarafından 02.02.2008 tarihinde Resmi

Gazete'de yayımlanan 26175 sayılı "Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik Eczacıl* ve

Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşul|arının Belirlenmesi" ne dair yönetmelikteki i|gili

maddelere ve 5510 sayıtı Sosyal SigortalaI ve Genel Sağlık Sigortası kanununun ilgili maddesine dayanarak

Mardin Artuklu Üniversitesi SağIük Yİiksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Böltımü uygulamalarında uyulması

gereken hususları belirlemek üzere haztrlanmıştr.

Tanımlır

MADDE 4 - (l) Bu yönergede geçen;

a - Üniversite - Mardin ArtukIu Üniversitesini,

b - Yüksekokul - Mardin sağlık Yüksekokulunu,

c - Yük§ekokul Müdürü - Maİdin Aftuklu Üniversitesi Sağlük Yüksekokulu Müdoİiinit,

d - Bölüm Başkını - Mardin Sağlık Ytiksekokulu Hemşirclik Böltlm Başkanını ve Ebelik Bölüm Başkanını

e - Staj Koordınatörü - Uygulama konusunda görevlendiIilen öğretim elemanı ve yaıdımcrlaırnı,
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f- uygulamalı Ders - yarıyıl içinde klinik, laboratuar ve sahada yürütülmesi zorunlu olan dersleri.

g - Uygulama Yeri - Uygulamanın yapılacağı ıesmi ve özel sağlık kuruluşlannı

h - Uygulamanın Değerlendirilmesi - Ögencilerin uygulama yaPtıklan kuİumda her ttirlü çalışmasl ile ilgili
öğıetim elemanı tarafından yapılan değerlendirmeyi

ı _ Uygu|ama Süresi - Ders müfredatında belirtilen süreyi

j - st8j Uygulama ve Denetı€me Kurulu - Yüksek okul müdürti başkanlığında, böltım başkanı ve ilgili dersin
öğretim elemanlarını tanımlamalııadıı.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

Uygulamaların Yürütülmesi iı€ İlgili Geneı İtkeler

MADDE $ (l) Yüksekokulun dört yıll* ö$etim planında belirtilen bu dersIerle ilgili olarak;

a - UYgulamalı denlerin teorik küsmını }ürüten öğetim elemanı aynı zamanda uygulamalan yüdtmekten de
sorumludur.

b - Ögenci sayısr ve uygulama alanr durumuna göre uygulamalar için birden fazla öğeıim elemanı
görevlendirilebiliı

c - Temel meslek derslerinin yıl içi uygulamaları, Yüksekokul öğretim ptanındaki toplam ders saatini kapsamak

ŞanıyIa, dönom baŞında ilgili öğetim elemanlnın önerisi Ve böltim başkanının onayı ile blok otarak yapılabilir.
UYgulamalı bir dersin blok olarak yapılınası ile bir yarıyıIda ders için a|ınması geleken, toplam teorik ders
saatlerinin birleŞtirilerek alrnmasü ve daha sonra dersin, toplam uygulama saatlerinin birleştirilerek
tamamlanması kastedilir Bir yarıyıldaki ilgili uygulamalı dersin teorik kısmı blok olarak yapıldıktan sonra,
dersin uygulama saatleri birleştirilerek hastan€/saha uygulaması yapılır.

d - ÖğenciYe uYgulama stiresi dışında fazla mesai yaptırı]amaz ve ilgili staj alanı dışında çalıştırıIamaz.
Öğrencinin her bir iş günü 8 (sekiz) saanir

L9bor8ıuar ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

MADDE 6 - (l) Öğenciler, uygulamalı dersin belirtilen sürede %80'ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı

ÇalıŞmaların (laboratuar, klinik ve saha uygulamaları vb.) %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğıenciler
devamslzlıktan dolayı o dersten bqarıslz sayıllrlar- Final sınavına giremezler. Uygulamalı dersten

devamsızlıktan kalan öğenciler, o dersin hem teorik hem de uygulamasını tekraı etmek zorundadır Raporlu ve
izinli olunan günler staj eğitiminden sayılmaz. Uygulama devamsızlığ!nda öğrenci telafi yapmak zorundadır.

Uygulamanın Yapılacağı Yerler

MADDE 7 - (l) Öğenciler uygulamalannı Yüksekokut Müdürlüğiınce uygun göriılen resmi ve özel sağlık
kurumları, sosyal hizmetlere aiı kurumlar, eğitim kuİumlalı ve uygulamah dersin içeriğine uygun olarak diğer
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kamu ve özel kurumlarda yaparlar

Uygulamı Kıyafeti

MADDE 8

(t) UYgulamalı meslek derslerinden klinik alanda yapılan uygulamalar sırasında öğencilerin hemşire-ebe

üniforması giYmeleri zorunludur. Sağlık ocağı, okullar, ev ziyaretleri ve diğer saha uygulamalarında sahanın

özelıiğine ve denin ilgili öğetim elemannuı kararına göre öğİenci hemşirc-ebe tlniforması yerine beyaz önl0k
giyebiliı.

(2) Ögrenci üniformasının özellikleri

a- Üniforma pantolon-ceket şeklinde olmalıdır. ceket boyu basenden l5-20 cm aşağıda olmahdır.

b- Öğrenci uygulamalara mevcut meYzuata göre belirIenen kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak geimelidir.

c- Üniformayı tamamlayan beyaz ayakkabı giyilırıelidir

d- Öğenci üniforma§ı pantolon lacivert, cek€t beyaz olmalı okul amblemi sol kolun üzerinde oIrnalıdır.

(3} Öğencinin saç ve sakalı, staj yaptığı kurumda uygulanan esaslara göre uygun olmahdır.

Uygulamanın Değerlendirilmesi

MADDE 9

(l) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi, dersin ilgili öğıetim elemanı tarafından

uygulama ortamında yapılır. BaŞarl durumu, bu dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri
(kuramsal bi|ginin uygulamaya aktarıml, gözlem Ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu
sunumlarında ve tartıŞma|arlnda öğenci performansının değerlendirilnesi, uygulama sınavı v.b.) doğrulfusunda
dersin öğİetim e|emanınca beIirlenir.

(2) Uygulama nofu, uygulamayı yaptıran öğetim elemanı/ elemanları tarafindan lo0 (Yüz) tam not üzerinden
belirlenir.

(3) Uygulamalı rneslek derslerinin yılsonu başarı notunun hesaplanmasında Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim
ve Öğretim Slnav Yönetmeljği hükümleri esas alınır. Önce ara srnav notuna uygulama nofu eklenerek ikiye
böltlntır bu nofun % 40'ı ahnır. Sonra yılsonu notuna uygulama nofu eklenip ikiye böltıntır ve bunun oZ 60,ı
alınıı. Bu iki notun toplanması ile yılsonu başarı notu elde ediliı

Uygulama Sorumluları ve Görevleri

Staj Uygulama ve D€netleme Kurulu Görev ve Sorumluluklarl

Madde - l0 Sağlıİ Yüksekokulu btlnyesinde Staj Koordinatörü Başkanlığında; Bölüm Başkanlarından oluşur.

J
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Staj UYgulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyon|arı oluşturabilir. Bu kurul biri
akademik Yı| baŞ|anglclnda olmak üzere yılda en az ttç toplanh yaparak değeılendirme ve sonuçlarını MOdürIüğe

biIdirir.

Görev ve SorumluIukları:

Madde _ll Stajruygu|ama ve Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a- Öğencileıin bu yönerge hüılmleri doğrulfusunda staj/uygulama yapmalan için gerekli ön bilgileri
almalarını sağlamak üzere toplant|lar dtızenlemek,

b- Staj/UYgulamada ku|lanılacak ewakın zamanında düzenlenip, basılı hazır hale gelmesini organize etmek,

c_ Öğencilere staj/uygulama yeri temini konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmalç

d - Öğrencilerin staj/uygulama yerlerine dağıtlmını yapmah

e - Staj/uygulama çalrşmalarrnı denetlemek,

f _ Siaj/uygulama çalışmalannın değerlendirmesini yapmak,

g - Gelekli gördüğu takdirde staj/uygulama ilgili müıakat Ve uygulama|ar düzenlemek,

staj KoordinıtğrüIıün Görev ve sorumluluktarı:

Mıdds,l2 Öğencilerin hizmet alanındaki staj/uygulamanın amaçlara uygun olarak gerçekleşmesi için Staj

Koordinatörü şu görevleri yapar:

8- Staj/uygulama Kuıuluna Başkanlık eder.

b- Staj/uygu|ama Kurulunu gerektiğinde toplantüya çağtnr.

c - Öğencilerin hizrnet alanındaki staj/uygulama faaliyetlerinde okul için gerekli bilgileri içeren bir arşiv ve bitgi
sistemi oluşfuİuİ.

d - Öğrencilerin hizmete, hizmet alanına uyum ve etkinliklerini gerçekleştirmede karşılaştıkları gtıçlükleri
ilgililer|e işbirliği yaparak giderir

e - Sağhk hizmetleri alanında gereksinim duyulan ve istenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesini

sağlar.

f - ilgili konferans, panel, semineı vb. etkinliklere katıIır. Yüksekokulda benzeri düzenlemelere giderek himıet
aianı yetkililerinin bunlara katıIrnasınt sağlaı.

g - Hangi programda kaç öğrencinin staj/uygulama yapacağlnl Müdürlüğe bildiril.

h - staj/uygulama çahşmalarını, staj/uygulama çalışma takYimine paralel olarak ytnıttır.

Uyguııma Yürütücüsünün Görevleri

MADDE 13
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a _ uygulama yapacak öğencilerin uygulama listesini hazırlamak ve uygulama yerlerine göndermek,

b -Uygulama esnasrnda öğencilerin devam durumları ve daıranışlarını denetlemek,

c _ Uygulamanuı verimli olması için geıekli önlemleri almak, öğencilerin çalışmalarını yönlendirmek,

denetlemek,

d - Uygulamalarla ilgili olarak uygulama yeri ve böIUm başkanı arasındaki iletişimi sağlamak,

€ - Uygulama raporlarrnr veya uygulama değerlendirme formlarını l00 (Yttz) puan Uzerinden değerlendiriP

böliım başkanİa iletmek,

f - Ögencilerin uygulama amacına yönelik eğitimlerini sağlamak

g -Stajyer ögencinin uygulama alanrna uyumunu sağlama

h -Öğenciye sürekli rehberlik etme

Uygulama Yıpın Öğrencilerin Görev ve Sorumluluk]arı

MADDE 14

a - Öğıenciler staj yaphğı de§ için hazırlanan uygulama programına uymak ve uygulama gereği olan görevleri

zamanrnda ve eksiksiz yapmak zorundalar.

b - Öğenciler ilgiti staj için belirlenen yer ve saatlerde uygulama yapmak zorundadırlar,

c _ Uygulama yerinde uygulama ötsetim elemanlarının kendilerinden istenilen görevleri zamanında ve istenilen

şekilde eksiksiz olarak yaparlar,

ıl _ Uygulama yerindeki her turlü aıaç ve gerecin dikkatli kullanılmaslna özen gösterirler. Aksine hareket edenler

meydana gelecek zararı öderler.

e _ Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılmazlar, uygulama yerini değiştiremezler ve uygulamayı terk

edemezler. Ancak gerekli durumda uygulama ytl]ıtitilcüsilniln veya bölüm başkanının görtlŞ ve iznini alarak

uygulama yerini değiştiıebilirler.

f - Uygulama yerlerinde yapmış olduklan çalışmalarına ilişkin notlar ahrlaı. Kullanmalan gereken formları

doldururlar, bu notlan uygulama sonunda rapora dönüştürtlller ve kullandıklan formlar ile birlikte kendisine

bitdirilen sİırede uygulama yürtittıcüsüne teslim ederler

g _ Laborafur ve klinik uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutar veya sesiz konuma getiİir.

h - Klinik uygutamalarında ilgili öğetim elemanın / klinik hemşiresinin izni ve denetimi olmaksızın herhangi bir

invaziv işlem yapamaz

ı - Laborafuar ve klinik uygulama alanlarında izinsiz fotoğaf çekemez, ses ve göriıntü kaydı alamaz

yayınlayamaz paylaşamaz.

i -Kliniğe geçerli bir mazereti olmaksızın 30 dakikadan fazla geç kalan öğrenci o gttn kliniğe alınmaz ve gün iÇin

klinik uygulama yapamamış kabul edilir.
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j - Öğenciler laboratuar, klinik ve saha uygulamalarında hemşirelik bölümü tarafrndan be1irlenen tiniformayı
giymek zorundadırlar.

k - Öğencilere staj stliesi dlŞlnda fazla mesai yaptın|amaz. Sorumlu öğretim elemanrıın onayı olmadan öğenci
staj alanı dışında çalışamaz, yer değişikliği yapamaz.

l - Ögrencilerin staj esnaslnda karşılaştıkları sorunlar, öncelikle ilgili dersin sorumlu klinik öğetim elemanlna Ye
klinik sorumIu hemŞiİesine, çözülemediği ya da gerekli görtlldüğü takdirde ise Hemşirelik Bölüm Başkanhğı,na
iletilir. ÇahŞma saatleri esnasında kaışılaşı|an sorunlar ve zorluklaı o dersin sorum1u ğğTetim el€manlan ve
klinik sorumlu hemŞireleri velveya Hemşirelik Bölüm başkanlığtna danışılarak ve onlarla işbirliği yapılarak

Çözümlenir, öğrenci bu sorunlart hastane veya kurumda çalışan diğer meslek grupları ite çözümleme çabasına
girmez.

üçüxcü söıüüvt

YAz STAJ!

MADDE ı5-

Bu Yönergenin amacı; Mardin Artülu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğencilerinin üniversite senatosu,nca
onaYlanmıŞ eğitim-öğetim Programında öngörülen dönemlerde yapacakları yaz sıajlarını düzenlenmesi ve
yttrtlttılmesinde uygulanacak olan esaslann belirlenmesidir.

DAYAıIAK

Mıdde t6

Bu Yönerge; "Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğetim ye SrnaY Yönetmeliği,nin 14
maddesi l, fil«ası esas alrnarak haz ırlanmıştür.

YAZ STAJİN|N AMACİ Ve ÖNEMİ

Maddel7.

Sağhk YüksekokuIu öğencileıi tarafından yapılan yaz stajınln amacı; öğrencilere almış olduklan teorik bilgileri
uYgulama deneYimi kazandırmak, uygulama beceri|erini geliştirmek, iş yaşamına uyum sağlamak, mesIeki ve
kişisel geiişimlerine ve mezuniyet kriterlerini tamamlayabilmelerine katkıda buIunmakır.

YAZ STAJI ZORUNLULUĞU

Madde l E.

(l) Öğenciler bu yÖnerge hüküml€ri uyannca Bölüm Başkanlıklarının belirlediği tarüler arasında staj yapmak
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zorundadır. Stajlar Bölüm Başkanlıklarınca kabul edilebilecek zorunlu nedenler dışında başlanan kuruluşta

bitiriliı

(2) Yaz stajını eğitim-öğetim programı içinde belirlenen dönemde ve Böltlrn Başkanlıkları tarafindan belirlenen

tarihleıde geçerli mazeret belirtmeksizin yapmayan ya da stajdan başarısız olan öğrenciler başanh olamadıkları

stlıece mezun olamazlaı

(3) Yaz dönemi stajlnl yapamayan Veya yapıp başansız olan öğenciler Sağhk Yııksekokulu Yönetim Kurulu'nun

uygun göreceği dönemde stajlarını yapmak veya tekıarlamak zorundadırlar.

YAz STAJI DÖNEM| ve sÜnrSİ

Mıdde l9.

Mardin Artuklu Ünivenitesi Senatosu'nca kabul edilmiş olan ilgili akademik yılın eğitim_öğetim programında

belirtilen dönem ve sürelerdir.

Madd€ 20.

(l) Ögencilerin yaz stajlarına katılabilmeleri için;

a - Staj yapabiıeceği yarıyıl dahil tiım yarıyıllara devam etmiş olması,

b - Bölümdeki ortak ye zorunlu dersler dışında kalan, o yılın ve o yıla kadar okutulan mesleki derslerin devam

koŞulunu yerine getirmiş olması, 2 c. Yarıyıl sonu sınavlarına katılına hakkını elde etmiş olması gerekir.

(2) Öğencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, büttln denlerden başarıh olma şartı araırmaz.

(3) Yaz Sajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlelden öğrenci sorumludur.

YAZ STAJINA DEVAM ZORUNLULUĞU

Madde 2ı.

(1) Eğitim-öğetim programlaründa gösterilen yaz stajlarüna devam zorunludur.

(2) Mazeretleri, Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kuru|u tarafındarı kabul edilen öğenciler, devam etmedikleri yaz

stajl sthesini, kendileri için hazırlanan telafi Programma göre ıamamlamak zorundadırlar.

YAZ STAJININ YAPILACAĞ! YERLER

Madde 22.

(l) Hemşirelik böltımü öğIencileri Stajlar yuİtiçi ve yrırtdışı sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır.

Yurtiçi stajlar üniyersitelere bağlı eğitim, uygulama ve araştırma hastaneleri, sağhk bakanlığına bağ|ı hastaneleı,

sağlık ocakları/aile hekimlikleri ve özel sağhk kuruluşlannda da yapltabilir.

Yaz stajlan uygulama birim ve özellikleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

ı - Kamu ve Vakıf Üniversitelerinin Tlp Fakülteteri Alaştırma ve Uygulama Hastaneleri, 
$a
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b - Sağlık Bakanlığü ve TSK'ya bağlı Eğitim ve Aİaştırma Hastaneleri,

c _ Dal Hastaneleri (göğtıs, kalp-damar, çocuk, geriatri, doğum, rehabilitasyon, doğumevi vb.)

(uygulamalı ders ile seçilen hastanenin uygun olrnası şartıyla)

ç - Genel hastaneler (tam t€şekküllü olması ve staj yapılacak dersin servisinin olnası şartıyla)

d - Özel Hastaneler (tam teşekküllü, ileri leknoloji uygulayan ve sğ yapılacak dersin servisinin olması

şartıyla)

(2) Ebelik böliiİnu öğencileri yaz stajlarırıı;

Ebelik Bölüm Başkanlığ| tarafından uygun görtılen kamu ve özel sağlü kurum ve kuruluşIarının Kadın Doğum

servisleri ve Doğumhane ünitelerinde yapabilirler.

stıjlara Devam zorunluluğu

Madde23- Yaz stajlan akademik takvimde belirlenen tarihler arasındakl iş günlerinde yapılır.,§ıa7

keslnlislüir ve bölünemeL Resmi lalll ve bayfam gt]nlei slal süfe§inden sayrlmaL Öğenciler biı sonraki yıl

başarısız oldüları yaz stajuıı tekarlamak zorundadırlar. Eksik kalmrş stajlan tamamlamayanlar ile stajlarda

başarılı olamayanlar mezun olamazlar.

Yaz Stajı Sorumluları ve cörevl€ri

yüksekokul Müdürü

Mıdde 24-Yüksekokul Müdtbiı aynı zamanda yaz staj organizasyonunun yetkili yöneticisidir. Bu yetkisini

gerektiğinde, Rektöritn onayı ile yardımcısına veya Reliöriln uygun bulacağı bir öğetim üyesine devredebilir.

Görevleri:

a) Yaz staj eğıtiminin eksiksiz yürütülmesi için geıekli önlemleri almak,

b) Yaz staj eğitiminin yapılacağt kurumun ilgili yöneticileri ile iletişim kurarak gerekli izııi sağlamak, resmi

yazışmalan yiırtıtmek,

Bölüm Başkan!nın Gğrevleri

Madde2$

a) Uygulama eğitiminin eksiksiz yffütülİnesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak

uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini Yüksekokul Müdiırlüğüne önermek,

b) Uygulama yerlerinin kriterlerini, uygulama üniteIerini ve çalışma saatlerini belirlemek,

yaz SıaJı Komısyonunun Görevıe?i:

Madde 2G

Yaz Stajı komisyonu, öğrencilerin yaz stajı yapacaklan kamu, özel sağlık kurumlarına yönelik

önerileıin uygunluğunu değerlendiriı. Aynca öğrenci dosyalaruıı inceleyerek başarılı/başansz olduklarını

belirten not veıerek değerlendirme yapar.
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Modıle 27-

Yaz stajı Sorumlusu: Yaz stajı sorumlusu; Bölüm Başkanı taİafından göıevlendirilen ve yaz stajrnın amaÇ ve

ilkelerine uygun yapılmasrndan sorumlu oıan öğetim elemaırd[.

Yaz stıjı sorumlusunun görevleri:

yaz stajurın yapılacağı yerleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini, akademik takvime bağlı olarak belirleı Ve Böltlm

Başkanhğına öneriı. Yaz stajı yapılacak kurum ve kuıuluşlaıa gönderilecek olan belgelerin yazılması ,

basılmasuu ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gonderilmesini takip eder. Yaz stajının yiiriıtülmesi esnasında

öğrencilerin devam dwumlannı ve dawanışlaffıı diğer öğetim elemanları iIe birlikte periyodik olarak denetler.

yaz stajının }ürutüknesi esnaslnda ortaya çıkan problemleri inceler, çözııınler ve g€rektiğinde Böl{ıın

Başkanlığüna iletiİ. Staj bitiıninde öğencilerin staj nofunu verir.

MaılıIe 28-

yaz stıjı yıırütücüsü: staj yapılan kurumda öğenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen kişidir. Bulundğu

klinikteki servis sorumludur.

Yaz Stajt Yürütücüsünün görevleri:

l. Yaz sıajı esnasında öğencilerin devam durumlannı izler, çalışmalannı yönlendirir ve davranışlarını denetler,

2.Yazstajrnınverimliolınasıiçingerekliönlemleriahrvestajsorumlusuilehaberleşmeyisağlar

3. Yaz stajı değerlendirme formlarurı, öğencinin çalışmasına uygun olarak l00 puan üzerinden değerlendiıip

Staj Sorumlusuna yazılı olarak ileıiı

Madde 29-

Öğrenciler

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları:

l. Öğenci, Yüksekokul tarafından hazır|anan yaz stajı programına uymak zorundadır,

2. Öğenci, Staj Sorumlusu ve Bölüm Başkanlığının onayrnı almadan staj dönemini ve staj yapacğı kurumu

değişttemez,

3. Öğenci stajın gereği olan görevleri zamanrnda ve eksiksiz yapmak zorundadn

4. Öğenci staj yaptığl kuıumun çalışma ve gtıvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekan, aıet, malzeme ve

gereçleri özenle kullanmakla yükttmludtır. Bu yüttmlütüklerini yerine getirmemesinden doğan her titrltı

§orumluluk öğenciye aittir,

5. Öğrencileı staj siıİesince kıyafet ile itgili olaIak mevcut hukuki mevzuata uymak zorundadırlaı

6. Ebelik bölümü ö$encileri, böltımleri tarafından belirlenen uygulama }oyafetini giymek zorundadırlar,

{



Stajruygulam, Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri:

Madde.ZlStajyeröğencilerstaj/uygulamayapİıklarıhizmetalanlnınçalışma'işkoşullarıiledisiplinveiş

emniyetine ilişkin kurallaıa uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç glın üst ttste

veyastaj/uygulamadönemiboluncastajsitresinin7o20'sioranındadevamsızlıkyapanstajyerin
staj/uygulamasınasonverilerek,durumderhalMüdürlüğebildidlif.BuduİumdastajyeIinherhangibiryasal

ıalep hakkı doğnaz,

stajyer öğenciter için yükseköğretim kurumları Öğrenci Disiplin yönetme|iği hükum|eri staj/uygulama

sırasında da geçerlidiı stajyerleı kursları d6hilinrle verecekleri zararlar nedeniyle, o hizırıet alanı elemanlarının

sorumluluklarına tabidirler

Staj/Uygulama Sırasında Kaza ve Hastahk Durumu:

Madde-30Staj/uygulamasırasındahasİalananveyahastalığtsebebiylestaj/uygulamayaüstüsteuçgündenfazla

devamedemeyenyadabirkazayauğİayanbirstajyerinstajlkesileret<,durumMudürlüğebi|dirilir.

Mazeretli olduğu gün sayısl staj/uygulama süresine eklenir, ancak bu siıre toplam stlrenin yansını geçemez,

YAZ STAJININ YtJRÜTÜLMESİ

Madde 31_ (l) Ötsenci, Yüksekokul Müdürluğü,ne, staj yapmak istediğine dair bir dilekçe, 2 adet taahhütlü

posta pulu ile birlikte l7r5 cm ebadında 2 adet zarfı ve bir vesikalık ıesmi verir,

(2) Öğenci, Bölüm Başkanlığü'ndan aldığı başvuru belgesini yaz stajınü yapacağı kurum yetkilisine onaylatıp

(kaşelivemühürlü),BÖlümBaşkanlığl'nagetiİiİ.KabulyazıslgelmeyenöğencilerBÖlitınBaşkanhğltarafindan

belirlenen yer ve kuruluşta stajlannı yaparlar,

(3) Öğenci, Nufus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte "Staj Dönemi SGK Kayıt Bilgi Formunu" doldurarak Bölüm

Başkanlığınaverir.BölümBaşkanlığının,bubelgelere,öğrencininstajyapacağıkurumtarafindanonaylanmış

başvuru belgesini de ekleyerek Bahar yanyılı bitiminden l5 gün öncesine kadar Rektörlüğe gönderilmek uzele

Yı*Sekokul Müdüİlüğüne teslim eder.

(4)Yazsğınıyapabilmehakknıeldeedenöğenci,sigortasÖzleşmesiniimzatadıktansonrastajsorumlusundan,

staj dosyasını alıı

(5) Staj, en erken yarıyıl sonu sınavlarınln bitiminde başlal En geç Ağustos ayı sonunda biter,

(Q Ögrenci, staj sorumlusundan aldığı staj dosyasında bulunan, staj ewaklarını içeren kapalı, mühiırlu zaıfı staj

yürtttücüsüne teslim eder.

(7)Yazstaj!dosyasmdakiöğrencinindoldurmasıgerekenformlarelyazısıiledoldurulurvesğyürütucosune

onaylatılır.Stajdosyasınındoldurulmasıslrasında,si]inti,kazıntıvebenzeridurumolursailgililertaraflndan

parafatılması ve kaşe basılması gerekmektediİ, aksi takdiİde staj uygulaması geçersiz sayılacaktır,

(8) Yaz stajı yürütücüsü tarafından imzalanıp kaşelenen staj ewakları, kurum amiri tarafından muhürlenerek,

kapalıvemühiirlüVeyakaşelizarfiçindestajbitimindenitibarenengeçbirhaftaiçindesağhkYüksekokulu

MlldttrtüğU'ne iadeli taahhütlU olarak gönderilir {^
l0 Ğ'
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(9) Öğrenci, hazırladığı yaz stajı dosyasını staj bitiminden itibaren bir hafta içinde yaz stajı sorumıusuna teslim
eder.

(10) Öğr€nci Yaz stajl bitiminde, staj yaphğü kurumun değerlendirme sonuçlannı göndermesini takip eder€k,

süresi içerisinde Sağltk Yiıksekoku|u Müdtırluğü'ne gönderilmesinden sorum]udur.

(tl) Yaz stajı dosyasmı, ders kayıtları tarihlerinin sonuna kadar teslim etmeyen öğencilerin stajları kabul

edilmez. Yaz stajl tekrar|anrr

(l2' yaz ştal dosyasınrn postadaki kayıplaıından ve gecikmesinden Bölüm Başkanhğı/ Yüksekokul Müdürlüğu
sorumlu değildiı Gerekli takibin öğrenciler tarafrndan yapıiıp, eıraklannın zamanrnda gelmesi ve teslimi
gerekmektedir.

YAZ STAJININ DEĞERLENDİRİLMESi

Madde 32

Mardin futuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu yaz stajı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

(l) Ögrencilerin staj yaptıklar! sağl* kuıumlarındaki çalışmalart staj yilrlltücüsü tarafindan değerlendirilir ve sğ
dosyaslnda bulunan staj ı{triıtiictısü değerlendirme formundaki kriterler doğrultusunda öğenciye tam not l0o
(ytız) üzErinden bir staj .otu verilir.

(2) Staj sorumlusu staj yürütilcüsünUn değerlendirmesini, stajyer öğenci imza çizelgesini ve staj defterini

inceleyeıek öğrenciyi başanlı veya başarısız olarak değerlendirir.

(3) Değerlendirme sonuçları eğitim-öğİetim başladıktan sonra en geç bir ay içinde Bölum başkanhğı tarafindan

Yüksekokul Müdtırlüğüne teslim ediliI.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

G€n€ı Hüklımler

MADDE 33- (l) Bu yönergede yer almayan hususlarla ilgili halleıde Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34- (t) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren ytnıİluğe gireı.

Yürütme

MADDE 35 (l) Bu Yönerge htlkümleri Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü tarafından

uygulanır.

11

ş



T.c.

MARDiN ARTUKLU üııivensilesi
SAĞLlK YÜKSEKOKULU

öĞRENGi UYGuLAMA iMzA ÇizELGEsi

oensiıı eoı:
UYGULAMA ALANI:.....,.
STAJ BAŞLAMA TAR|Hi:
STAJ BlTlŞ TARlHl :

SlN lFl:

MzA

AKşAMTARiHöĞRENGiNlN ADl soYADl

ğrt, Gör. Adl Soyadl
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lmza
Klinik sorumlu Hemşiresinin

ljn!_V.CIsi]E5i

T.C.
MARDİN ARTUKLU üNivERsiTEsi

SAĞLİK YÜKSEKOKULU Resim boyutu
2l0x265 pikscl

Adı Soyadı

YAZ STAJI KLiNiK UYGULAMALARI DEĞERLE \DiItlI E tloR}tt,

DE Rl,END RE)iLER
SERViS SORUMLU HEMSİRESi
Adı Soyadı :, , , ... ... ... ... . . . . . . . - , . . , . . .

HASTANE BAsHEMsiREsi
Adı Soyadı :... . .. .. . ... ... ... ... ... . , . . . .

imza

imza

,{

Klinik Adı Klinik Adı Klinik Arlı
KLiNiK UYGULAMALARı

DEĞERLENDİRME KRiTERLERi PLiAN

Kurum k|yafet yönetmeliğine v€ kişisel
t.mizliğe uyumu

Çallşma §aatl€rin€ uyumu

iletişim;
> Klinik Hemşiresi ile iletişimi vç

danışmanlık alma
} Hasta ve ailesi ile iletişim
} Saglık ekibi iIe olumlu ilişkiler kurma

l5

Bireysel öğrenimi için §orumluluk alma ve
yarıtlclllk özelliği l5

Uygulımı Becerisi ;

} Uygun malzeme seçimi
> Hasta için kullanılan bakım

malzemele.inin düzenli ve eksiksiz
olması

> Aseptik tekniği kullaıma beçerisi
> HastalalIa yaIdım edici ilişki kurma
} İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayü

yapma
} Uygulamanın hasta }önunden elkisini

değerlendi.me
> Aİaç gercçleritemiz olaıak kaldırması
> İşlcmIeİin kaylt çdiine5i
> Hasta ve ailesin€ eğitim
} Bilgiyi kullanma becerisi
} Çalışma zamanını verimli kullanma
> Öğrenme istçği

35

Profesyone| Davıınış ve Görünüme Uyma 5

} Bütiincül yaklaşım doğruıfu§unda
gcreksinimlere yönelik ycterli ve doğu
vc.i toplama

> Doğu tanılama
> Tanılafl uygun hemşirclik yallaşmlarını

uygulama

20
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Tarih

Tarih
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Klinik Adı


