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ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ

(Altınbaş Üniversitesi Senatosu’nun 07 / 02 / 2017 tarih “03” sayılı toplantısında görüşülerek
kabul edilmiştir.)

Tanım
Madde 1- Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk üç yıl eğitimini tamamlamış öğrencilerin
4. ve 5. Sınıflarda Klinik Bilimler Anabilim Dalları’ndaki ders ve uygulamaları
“Staj Dönemi”dir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, staj dönemindeki öğrencilerin staj yaptıkları tüm anabilim/bilim
dallarındaki eğitim şeklini, görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Amaç
Madde 3- Staj döneminin amacı, temel bilim derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin yanında
hekimlik sanatının uygulanmasına yönelik olarak klinik bilim ve anabilim dalları bünyesinde
eğitim almak ve intörn doktorluk dönemine hazırlanmaktır.
Dönem Koordinatörü
Madde 4 – Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde stajların yapılacağı 4. Sınıf ve 5. Sınıfların Koordinatörleri stajların planlandığı
şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.
Staj süresi
Madde 5- Stajların süreleri, Fakülte Kurulu’nun önerisi üzerine Altınbaş Üniversitesi Senatosu
tarafından düzenlenir.
Madde 6-. Her staj döneminde ilgili öğretim üyesi tarafından yoklama alınır. Her stajda %20’ den
fazla devamsızlığı olan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrar eder.
Staj sorumlusu
Madde 7- Stajların yürütülmesinde İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalları iki, diğer Anabilim Dalları bir öğretim elemanını staj sorumlusu olarak belirler.
Staj sorumlusu / sorumluları Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun planladığı şekilde stajın
yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Staj eğitimi
Madde 8- Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 4. ve 5. sınıf öğrencileri aşağıdaki şekilde
eğitilir. Anabilim dalının işleyişi ve staj periyodunun nasıl değerlendirileceği öğrencilerle
yapılacak ilk ortak toplantıda belirtilir.
a) Her anabilim dalında, ulusal çekirdek eğitim programının Altınbaş Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne uyarlanmış şekli eğitim programının esaslarını gösterir. Bu kapsam, iyi bir
hekim olmayı hedefler.
b) Staja başlayan 4. ve 5. sınıf öğrencisi, 6. sınıfta intörn doktor görevini başarılı şekilde
yürütebilmesi amaçlanarak eğitilir. Buradaki yetersizlikler Madde 9’daki değerlendirmede
mutlaka göz önüne alınır.
c) Staj öğrencisi, ilgili Anabilim Dalı’nda sorumlu öğretim üyesi tarafından gün içerisinde
yapılan ders ve uygulamalara katılır.
d) Staj öğrencisi, çalışma süresince beyaz önlük giymek ve yakasında fotoğraflı
Altınbaş Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi taşımak zorundadır.
Staj değerlendirmesi
Madde 9- Staj döneminde öğrencilerin staja devamı, ders ve uygulamalara katılımı göz önüne
alınarak staj sorumlusu tarafından ‘‘Staj sonu sınavına girebilir’’ veya ‘‘ Staj sonu sınavına
giremez’’ şeklinde değerlendirilir. ‘‘ Staj sonu sınavına giremez’’ şeklinde değerlendirilen öğrenci
stajı tekrar eder.
Staj bitirme sınavı
Madde 10- ‘‘Staj sonu sınavına girebilir’’ olarak değerlendirilen öğrenci staj sonunda sözlü
ve/veya yazılı sınava alınır. Staj sonu sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 50
puan ve üzeridir. Staj sonu sınavından başarısız puan alan öğrenci Dekanlık tarafından belirtilen
ve akademik takvimde yer alan tarihler arasında telafi sınavına girer.
Staj telafi sınavı
Madde 11- Staj telafi sınav tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite
Senatosunda belirlenerek Akademik takvime işlenir. Telafi sınavında başarısız olan öğrenci ilgili
stajı tekrar eder.
Staj tekrarı
Madde 12- Staj sonu sınavına girmeye hak kazanmayan veya telafi sınavında başarısız olan
öğrenciler ilgili stajı tekrar ederler. Staj tekrarı yapan öğrenciler azami eğitim süresi içerisinde
başarılı olmak zorundadırlar. Herhangi bir nedenle zorunlu/isteğe bağlı stajını tamamlayamayan
veya staj sınavlarından başarısız olup stajı tekrar etmek durumunda olan öğrenciler, Üniversite
tarafından belirlenen staj bedelini ödemekle yükümlüdürler.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 13- Bu yönergede belirtilmeyen hallerde Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği ve Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri ve Fakülte
Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük Madde
Madde 14- Bu yönerge, Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 15- Bu yönerge hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü adında Tıp Fakültesi Dekanı
yürütür.

