MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK EĞİTİMİ İZLEM FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı

:

Anabilim Dalı

:

Eğitime Başlama Tarihi

:

Anabilim Dalı Başkanı

:

Bulunduğu Eğitim Dönemi ve Yılı:

Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Koordinatörü :
Eğitim Danışmanı

:

Tez Danışmanı

:

MSSK Bölüm Koordinatörleri

:

Tez Dönemi ve Aşaması:

TAMAMLADIĞI DİSİPLİNLERARASI EĞİTİMLER (MSKK tarafından düzenlenir)
Uyum Programı

Eğitim yılı

Program sorumlusu

Tarih:

Durum:

Tarih:

Durum:

Tarih:

Durum:

İlgili MSKK Koordinatörü
Temel Eğitim Kursu I

Eğitim yılı

Kurs sorumlusu
İlgili MSKK Koordinatörü

Temel Eğitim Kursu II

Eğitim yılı

Kurs sorumlusu
İlgili MSKK Koordinatörü

TAMAMLADIĞI ROTASYONLAR
BÖLÜM İÇİ ROTASYONLAR
Rotasyon programının adı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eğitim yılı
ve süresi

Rotasyon eğitim sorumlusu Başlama ve bitirme
tarihi

Rotasyon sonu
değerlendirme (Ek 5B)
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DIŞ ROTASYONLAR
Rotasyon programının adı

Eğitim yılı
ve süresi

Rotasyon eğitim sorumlusu Başlama ve bitirme
tarihi

Rotasyon sonu
değerlendirme (Ek 5 A
ve B)

1.
2.
3.
4.
5.

UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN GENEL OLARAK PERFORMANSI
Değerlendirmeler
Altı aylık dönemler

Anabilim dalı
başkanı (Ek 3)

Anabilim dalı
başkanı (Ek 4)

Uzmanlık eğitim
koordinatörü (Ek 4)

Eğitim danışmanı (Ek
4)

Birinci altı aylık dönem
İkinci altı aylık dönem
Üçüncü altı aylık dönem
Dördüncü altı aylık dönem
Beşinci altı aylık dönem
Altıncı altı aylık dönem
Yedinci altı aylık dönem
Sekizinci altı aylık dönem
Dokuzuncu altı aylık dönem
Onuncu altı aylık dönem
MODİFİYE ASİSTAN KARNESİ (UZMANLIK EĞİTİM KARNESİ)
Anabilim / bilim dalları hazırladıkları / güncelledikleri karneleri her yılın Eylül ayının ilk iki haftası içinde MSKK’ya gönderir. Uzmanlık
öğrencisi ModAK uygulama süreci öğrencinin eğitim danışmanı sorumluluğundadır.

Eğitim dönemi ve yılı Eğitim danışmanının incelemesi ve
değerlendirme notu (6 ayda bir)

Uzmanlık öğrencisi eğitim izleme ve
değerlendirme komisyonu notu (yılda bir)

1.
2.
3.
4.
5.
Uzmanlık öğrencisi eğitim değerlendirme komisyonu tarafından yapılır
Bitirme sınavı öncesi
genel inceleme ve karar
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UZMANLIK TEZ SÜRECİ (Uzmanlık öğrencisinin tez konusu ve danışmanı anadal uzmanlıkta eğitim süresinin ilk yarısında, yandal uzmanlıkta ilk
6 ayı içinde anabilim / bilim dalı akademik kurulunca belirlenerek öğrenciye ve MSKK’ya bildirilir.)

Tez konusu:
Tezi aldığı tarih:
Tez danışmanı:
Tarih aralığı:

Tez İzlem Süreci

Tez izlem formu ve tez
danışmanının notu

Uzmanlık öğrencisi eğitim izleme ve
değerlendirme komisyonu notu (yıllık)

Birinci 3 aylık dönem
İkinci 3 aylık dönem
Üçüncü 3 aylık dönem
Dördüncü 3 aylık dönem
Beşinci 3 aylık dönem
Altıncı 3 aylık dönem
Yedinci 3 aylık dönem
Sekizinci 3 aylık dönem
Dokuzuncu 3 aylık dönem
Onuncu 3 aylık dönem
Uzatma-1
Uzatma-2

Uzmanlık tezinin savunulması (Uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce rapor haline getirilen tez, anabilim / bilim dalı akademik
kurulunca belirlenen 3 kişilik bir jüriye sunulur)

İlk jüri üyeleri:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

1. Tez savunma tarihi

Jüriye verildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı ve
gerekçeli olarak 1 hafta içinde uzmanlık öğrencisine ve MSKK’ya bildirilir. Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık
öğrencileri, en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre gerekli değişiklikleri yapar ve jüriye sunar.

Karar
2. Tez savunma tarihi

Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile akademik
kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine 6 aylık bir süre eklenir ve bu durum MSKK’ya bildirilir.

Karar
İkinci jüri üyeleri

Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; MSSK’ya yapılan bildirimini takiben en geç 15 gün içerisinde yeni bir jüri
oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.

Adı Soyadı:
3. Tez savunma tarihi

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Tezi üçüncü defa reddedilen veya tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir.
Bunlar uzman adayı olarak tezini tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile
ilişiği kesilir.

Karar
Tez Bitirme Kararı:
Tez Danışmanının Görüşü:
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UZMANLIK SÜRECİNDE YAPILAN DİĞER ARAŞTIRMALAR
Araştırma 1
Araştırma başlığı
Araştırma konusu

:

Araştırma tarihi

:

Araştırma danışmanı

:

Araştırma 2
Araştırma başlığı
Araştırma konusu

:

Araştırma tarihi

:

Araştırma danışmanı

:

Araştırma 3
Araştırma başlığı
Araştırma konusu

:

Araştırma tarihi

:

Araştırma danışmanı

:

BİTİRME SINAVI
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı (Başvuru koşullarını sağlayan uzmanlık öğrencisinin belgeleri 15 gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve
tarihi belirlenmek üzere Dekanlığa bildirilir)

Bitirme sınavı öncesi Uzmanlık öğrencisi eğitim değerlendirme komisyonu tarafından yapılır
genel değerlendirme
1. Sınav tarihi
Jüri üyeleri

5 kişilik sınav jürisi, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya TUK’un uyun
gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur (Bkz Ek ). Ayrıca iki kişilik yedek üye seçilir. Uzmanlık öğrencisinin anabilim
dalı başkanı jürinin doğal üyesidir ve jüride bulunmak zorundadır.

Asıl üyeler

Adı soyadı:

Yedek üyeler

Sınav notu
2. Sınav tarihi:

Sınav notu

Adı soyadı:

Bilgi sınavı not ortalaması:

Adı soyadı:

Adı soyadı:

Adı soyadı:

Adı soyadı:

Adı soyadı:

Beceri sınavı not ortalaması:

İlk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler 6 ay içerisinde sınava tekrar alınırlar. İkinci sınavında da
başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliğiyle ilişikleri kesilir, takip eden 6 ay içerisinde iki sınav
için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin eğitimlerine bağlı hakları sona
erer.

Bilgi sınavı not ortalaması:

Bitirme Sınav Kararı

Beceri sınavı not ortalaması:
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Anabilim dalı
başkanının görüşü:
MEZUNİYET KARARI
Uzmanlık Öğrencisi İzlem Formu eğitim değerlendirme komisyon tarafından incelenerek inceleme sonunda eksiği bulunmayan ve bitirme tezini
başarıyla tamamlayan uzmanlık öğrencisinin mezuniyet durumu onay için Fakülte Yönetim Kurulu’na (FYK) sunulur.

FYK Kararı

Karar tarihi:

Karar:

Uzmanlık Belgesi

Tescil tarihi

Tescil numarası

UZMANLIK EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirmeyi
Yapanın Adı Soyadı
Uzmanlık öğrencisi

Eğitim danışmanı

Anabilim / bilim
dalı başkanı veya
uzmanlık
eğitim
koordinatörü

MSKK

Eğitim süreci, eğitim program, eğiticiler ve uzmanlık öğrencisinin genel performansıyla ilgili
görüş ve değerlendirmeler

