BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KOMİSYONU YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- Bir yıllık dönemler için belirli zaman dilimlerinde, mezuniyet öncesi ve
sonrası tüm öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımına açık, kişisel gelişimlerine katkı
sağlayacak, “Tıpta İnsan Bilimleri” gibi alt başlıkları da içerecek, seminer, konferans türü
toplantılar düzenlenmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri olan yıllık kongreleri,
seminerleri, kursları, panel ve konferansları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 - Bu Yönergede yer alan,
Dekanlık : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
Fakülte : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesini,
Fakülte Dekanı : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
STE : Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonunu,
ifade eder.
Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ve Görevleri
MADDE 4- STE komisyonu, bir başkan ve en az dört üyeden oluşur. Komisyon
üyeleri Fakülte Dekanı tarafından 3 yıllık süre için seçilir. Dekanın teklifiyle STE Komisyonu
üyelerinden biri komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp
Bilimlerinin her birinden komisyona üye atanması tercih edilir. STE Komisyonu atama
sonrası kendi arasında diğer görev dağılımlarını gerçekleştirir.
Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
aSTE etkinliklerinin standartlarını belirlemek, geliştirmek ve özendirmek,
Sürekli Tıp Eğitimi Programını yapmak
bTıp Fakültesi birimlerince yapılması planlanan STE etkinliklerini, STE
ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirmek ve bunun için gerekli öneri ve
değişiklikleri yapmak,
cBir eğitim yılı boyunca fakültede düzenlenecek ulusal ya da uluslararası
toplantıları düzenleyenlerin talebi doğrultusunda fakülte dışındaki ilgili kuruluşlara
duyurulması için gerekli girişimleri yapmak,
dDüzenlenen toplantıların ulusal kalite standartlarına uygun hale getirilmesini ve
kredilendirilmesini sağlamak,
eFakülte ve Üniversite içindeki mevcut fiziksel olanakların ve çeşitli görüntü
sistemleri ve ses düzenlerinin STE etkinliklerinde verimli bir biçimde kullanılabilmesi
için tüm toplantı takvimlerinin tek bir elden planlanmasına yardımcı olmak,
fFakülte bünyesinde düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim programlarının
kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası katılımın sağlanması, toplantılara gerekli maddi
desteğin sağlanması konusunda belirlenen ilkelerin uygulanmasını sağlamak,
gSürekli Tıp Eğitimini sürdüren eğitimcilerin, eğitim becerilerini geliştirmek
amaçlı “Eğiticilerin Eğitimi” ya da “Eğitim Becerileri Geliştirme Kursları”
düzenlemek ve uygulamak,
hSTE Komisyonunun tüm etkinliklerini BVÜ internet sitesinden duyurmak ve
güncelleştirerek sürdürmek, sitede mezuniyet sonrası toplantılara ait dokumanın
metinlerini yayınlamak, her etkinliğin duyurusunu hekimlerin doldurdukları anket
formlarından elde edilen e-mail adreslerine göndermek, toplantılarda alınan
geribildirim anketlerinin değerlendirilmesini sağlamak

iAylık olağan toplantılarla yıl içindeki faaliyetlerin programlarını yapmak,
gerektiğinde olağanüstü toplantılar düzenlemek ve çalışmaları raporlar halinde yıllık
olarak Dekanlık Makamına bildirmek.
İşleyiş
MADDE 5- Tıp Fakültesinde STE Koordinasyonunda yapılması planlanan etkinlikler
için ilgili birimler Tıp Fakültesi STE kuruluna başvurmalıdır. En son aşamada Rektörlük
Makamından onay alınmalıdır. Bu başvuruda aşağıdaki belgeler gereklidir.
1- Etkinlik Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulmalıdır) (Ek 1)
2- Afiş ve davetiye taslakları
3- Toplantıyı düzenleyen bölümün hazırlayacağı toplantının akışı ile ilgili program.
Yapılan başvurular, STE komisyonu tarafından içerik ve biçim yönünden değerlendirilir. STE
Komisyonunca uygun bulunan toplantılar Tıp Fakültesi STE etkinliği olarak kabul edilir. Tıp
Fakültesi ilkelerine uygun olmayan bir STE etkinliğinde bulunan Tıp Fakültesi biriminin,
daha sonraki STE etkinlik başvurusu kabul edilmez.
STE Komisyonu ayda bir kez toplanarak başvuruları değerlendirir. Gerekli yazışmaları
oluşturur.
Yürürlük
MADDE 6- Bu Yönerge, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 21.02.2018
tarihli ve 4 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 7- Bu yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür.

