EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MESLEKSEL YABANCI DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE
KOMİSYON ÇALIŞMA ESASLARI
1. Mesleksel Yabancı Dil Eğitimi (MYDE)
1.1. Fakültenin mezuniyet hedeflerinde yer alan “14. Bilgileri ve bilgi kaynaklarını eleştirel
olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimleyerek kendisini
geliştirebilir. 15.Bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni bilgilerin
oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
16. Mesleksel

literatürü anlayacak,

yorumlayacak

ve

öğrendiklerini hekimlik

uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde öncelikle Türkçeyi ve literatürde en fazla kullanılan
en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilir.” yönelik olarak düzenlenen farklı
sınıflarda uygulanan eğitimdir.
1.2. Eğitim temalar üzerinden harmanlanmış öğrenme modeli kullanılarak etkileşimli amfi
dersi, bireysel e-öğrenme etkinlikleri, küçük grup çalışmaları şeklinde yürütülür.
1.3. Eğitimin başında seviye belirleme sınavı yapılarak, öğrencilere seviyelerine göre eğitim
akışı düzenlenir.
1.4. Öğrenci

başarısının

değerlendirilmesinde;

akran

değerlendirmesi,

eğitici

değerlendirmesi, etkileşimli amfi dersi uygulama notu, ödev ve görevler, kısa video
soruları ve son sınav notu kullanılır.
1.5. Gönüllü ve veya her anabilim dalında çalışan öğretim üyesi sayısının belirli bir oranda
görevlendirilmiş, eğitici eğitimi almış öğretim üyeleri Mesleksel Yabancı Dil Ders
Kurulu’nu oluşur. Kurul üyeleri Dekanlık tarafından en az 2 yıl süreyle görevlendirilir.
1.6. Başarısız öğrenciler için bütünleme açık uçlu yazılı sınav şeklinde yapılır. Öğrencinin yine
başarısız olması halinde; sonraki senelerdeki bütünleme sınavlarına girebilir. Mezuniyet
aşamasına kadar sürekli başarısız olan öğrencinin durumu fakülte kurulunda
değerlendirilir.
2. Mesleksel Yabancı Dil Eğitimi Komisyonu (MYDEK)
2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) eğitim programı kapsamındaki mesleksel yabancı dil
eğitiminin fakülte program çıktılarına uygun biçimde planlanması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak üzere kurulmuş komisyondur.
2.2.

EÜTF Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 7’de belirtildiği üzere Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından yetkilendirilen Mesleksel Yabancı Dil Eğitimi Komisyonu, Dekanlık

bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurul ve komisyonların (Eğitim Komisyonu, Blok ve
Staj Bloğu Yürütme Kurulları, Program Değerlendirme Komisyonu) çalışmalarıyla
eşgüdümlü olarak görev yürütür
2.3.

Her yıl MYD eğitimlerinin planlanması, sınavlar ve eğitimlerin hazırlanması, yürütülmesi
ve değerlendirilmesi ile Mesleksel Yabancı Dil Ders Kurulu öğretim üyelerine verilecek
eğitici eğitimi programlarından sorumludur. MYDEK ve MYD Ders Kurulu üyeleri
birincisi eğitim yılının başında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır.

2.4.

Komisyonda, başkan, iki başkan yardımcısı ve üyeler yer alır. Başkan ve başkan
yardımcıları ile üyeler, dekanlık tarafından en az üç yıl süre ile görevlendirilirler.

2.5.

Görev değişiklikleri, komisyon hafızasının ve temsiliyet dağılımının korunmasına dikkat
edilerek yapılır. Her yıl üyelerin en fazla üçte biri değiştirilebilir.

2.6.

Fakülte Eğitim Koordinatörü/leri komisyonun daimi üyeleridir. Dekan ve/veya
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı MYDEK toplantısına katıldığında başkanlık eder.

3. Yürürlük ve Yürütme
3.1.

Bu çalışma esasları fakülte yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir
ve bu esaslarda yer almayan tüm hususlar fakülte yönetim kurulu ile fakülte kurulunda
görüşülerek karar altına alınır.

