MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU
Stajyer / İntörn Öğrencinin Adı ve Soyadı
Bulunduğu Staj / Program
 Faz



Gözlem ve Değerlendirmenin Yapıldığı
Ortam

Poliklinik Acil Servis Sınıf Saha Laboratuvar Diğer:….

Değerlendirme
dışı

3



 Faz

Değerlendirme Ölçütleri (Yeterlikler)

2



Bulunduğu Eğitim Dönemi

Beklentinin
altında
1
2
3

Sınırda
4

5

Beklenti
Üst
düzeyinde düzeyde
6
7
8
9

Hasta ve yakınlarının perspektifi önceleme,
iletişime açık olma ve karar süreçlerine katma





















Hastayı sahiplenme, hasta ve toplum yararını
önceleme ve savunma





















Bireysel sınırlarının, duygu ve düşüncelerinin
farkında olma, eleştirel olarak değerlendirme ve
bireysel gelişime açık olma





















Mesleki yeterliklerinin ve performansının
farkında olma, eleştirel olarak değerlendirme ve
gelişime açık olma





















Kanıta dayalı iş yapma, bilgileri yerinde ve
uygun şekilde kullanma, fazla, yanlış veya
taraflı çıkarımlardan kaçınma





















Üstüne düşen sorumlukları sahiplenme, en iyi
şekilde yerine getirme ve gerektiğinde yardım
isteme / uygun yere yönlendirme





















Kayıtları doğru, eksiksiz ve uygun şekilde tutma
ve paylaşma





















Performansıyla ilgili geribildirim almaya ve
vermeye, bu yönde yapılan eleştirel
değerlendirmelere açık olma





















Kendi alanının ve diğer sağlık alanlarının
sınırlarını, haklarını ve sorumluklarını anlama,
saygı gösterme ve koruma





















Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla
birlikte çalışmaya ve karar vermeye açık olma





















Zor, çatışmalı ve belirsiz durumlarda serinkanlı
davranma, bu durumlarla başedebilme,





















Yaşanan klinik süreci ve bu süreçte insangücü,
ekonomik ve teknolojik tüm kaynakları etkili ve
akılcı şekilde organize etme ve yürütme





















Yasal, etik ve mesleki sorumlulukları ve
değerleri gözetme





















İnsani, toplumsal ve kültürel sorumlulukları ve
değerleri gözetme





















Oluşan eksiklikleri, aksaklıkları sahiplenme,
değerlendirme ve azaltılması yönünde gerekli





















düzenlemeleri yapma
İnsani ve mesleki değerlerle bağdaşmayan
tutum ve davranışlardan kaçınma





















Hasta ve yakınlarına, öğrencilere veya birlikte
çalıştığı diğer sağlık çalışanlara karşı rahatsız
edici, fiziksel veya psikolojik baskı / şiddet
oluşturan tutum ve davranışlardan sakınma





















Genel değerlendirme





  











Değerlendirenin Adı Soyadı
Bölümü

Görevi

Değerlendirme Tarihi
Gözlem ve değerlendirme süresi

İmza:
……………………………….dk

Geribildirim süresi

……………………………….dk

Değerlendirenin Stajyer / İntörn Öğrenciye Yönelik Görüş ve Değerlendirmeleri
Öğrencinin Güçlü Yönleri

Öğrencinin Geliştirmesi Gereken Yönleri

Öğrenci Gelişim Planı

Mezuniyet Öncesi Koordinatörler Kurulu’na iletilmek üzere önemli bir notumuz varsa lütfen kısaca belirtiniz.

