
DÖNEM IV VE V STAJ SONU DEĞERLENDİRME
UYGULAMA AKIŞ ŞEMASI

Staj eğitim sorumlusu tara-
fından staj sonunda teorik ve 
uygulamaya dayalı öğrenim 
hedefleri için kullanılacak 
ölçme değerlendirme yakla-
şım, yöntem ve tekniklerinin 
belirlenmesi

Staj eğitim sorumlusunun 
stajda eğitim veren öğretim 
üyelerinden teorik öğrenme-
leri ölçmek üzere öğrenim 
hedeflerini belirterek ve 
hedeflere uygun şekilde* 
hazırlanmış soruları teslim 
alması

Teorik öğrenmelere 
yönelik uygulanacak 
sınav/yapılandırılmış 
sözlü sınavın master 
sayfasının** oluştu-
rulması

Master sayfadan yanıt anah-
tarı ve öğrenim hedeflerini 
silerek sadece sorulardan 
oluşan “sınav kağıdının” öğ-
renci sayısı kadar çoğaltılıp 
uygulanması

Klinik becerilerin ölçümü-
ne dair kanıtların staj sonu 
ölçme ve değerlendirme 
dosyasına konulmak üzere 
hazırlanması

Staj öğrenci karneleri-
nin staj sonu ölçme ve 
değerlendirme dosya-
sına konulmak üzere 
hazırlanması

Staj eğitim sorumlusunun sınav sonuçlarını sisteme girerek 
duyurması. Sınava ilişkin yapılan itirazların öğrenci işlerin-
den teslim alınması. İtiraz sonucunda değişiklik varsa “itiraz 
formuna****” gerekçesinin; yoksa değişiklik olmadığı 
notunun yazılması.

Staj sonu ölçme ve değerlendirme 
dosyasının*** Öğrenci İşlerine teslim 
edilmesi için ÜBYS üzerinden resmi 
yazısının yazılması, dosyanın fiziksel 
ek olarak teslim tutnağı ile Öğrenci 
İşlerine teslim edilmesi

*Eğitim Komisyonu tarafından kabul ve ilan edilmiş formata uygun olarak.
**Master sayfa; soruları, soruların yanıtlarını (cevap anahtarı) ve hangi sorunun hangi öğrenim hedefine yönelik sorulduğu 
bilgisini içerir.
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****Öğrenciler yarafından “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Sonucu İtiraz ve Değerlendirme 
Formu” kullanılarak itiraz gerçekleştirilir. İtiraz ve değerlendirme sonucu “Öğrenci İşleri” tarafından ÜBYS üzerinden resmi 
yazıya “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Sonucu İtiraz ve Değerlendirme Formu” eki eklenerek 
yazılır. Sınav itiraz süresi sınav ilanından sonra bir haftadır (yönetmelik madde 36-1).

***Staj Sonu Ölçme ve Değerlendirme Dosyası Kontrol Listes
Var Yok

Staj günlük öğrenci katılımını gösterir liste (yoklama listesi)
Staj sonu öğrenci başarı puanlarını gösterir liste
Teorik öğrenmelere ilişkin uygulanan sınavın/yapılandırılmış sözlü sınavın master sayfası
Teorik öğrenmelere yönelik uygulanan sınavlar (çoktan seçmeli sınav, yapılandırılmış sözlü sınav, açık uçlu 
sınav vb.)
Klinik uygulamalara yönelik yapılan uygulamalar (beceri sınavları)
Öğrenci karneleri
Genel değerlendirme formu


