İŞVERENLER İÇİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNU HEMŞİRELERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ
Sayın İlgili, Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak “Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi” kapsamında
eğitim programımız sürekli olarak değerlendirilecek; bu değerlendirmeler ışığında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu
çalışmada, işveren, mezun ve öğrencilerin görüşlerinin bizim için önemli veri oluşturacağı kanısındayız. Bu amaçla, Erciyes
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün program hedefleri temel alınarak anket formları hazırlanmıştır.
İşverenlere yönelik olarak hazırlanan bu formu doldurmanız, mezunlarımızı ve eğitim sistemimizi değerlendirmede önemli
katkı sağlayacaktır. Bu formu doldurarak göstereceğiniz ilgi için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz. Saygılarımızla,
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ölçme Değerlendirme Komisyonu
KURUM BİLGİLERİ
Adınız Soyadınız :

Mesleğiniz :

Meslekte çalışma süreniz:

Kurum Adı/ Servis Adı:

Kurumdaki Göreviniz :

Kurumdaki Toplam Hemşire Sayısı (Servis Sorumluları Sadece Kendi Servisinde Çalışan Hemşire Sayısını Yazacak):

Kurumdaki Erciyes Üniversitesi Mezunu Hemşire Sayısı (Servis Sorumluları Sadece Kendi Servisinde Çalışan Hemşire

Sayısını Yazacak):

Adres :

Telefon :

Faks :

E-Posta :

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUNU HEMŞİRELERİN PROGRAM HEDEFLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

0: Fikrim yok

1: Çok zayıf

2: Zayıf

3: Orta

4: İyi

5: Çok iyi

Çalıştırdığınız mezunlarımızın aşağıdaki çıktıları ne derece sağladıklarını düşünüyorsunuz?

PUAN
5

1.

2.

Sağlık bilimleri ve hemşirelik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri sağlık problemlerini tespit etme ve çözme için
uygulayabilme becerisi
Karmaşık sağlık sorunlarını belirleme ve uygun bakımı sağlama becerisi

3.

Mesleği ile ilgili ekonomik ve hukuksal konuları küresel boyutta kavrama ve takip
edebilme bilgi ve becerileri

4.

Sağlık bakımı uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve
kullanma becerisi

5.

Meslekle ilgili güncel literatürü takip edebilme ve uygulama alanına aktarabilme
becerisi

6.

Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;
bireysel çalışma becerisi

7.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

8.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

9.

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10. Kaliteli bakım verebilme becerisi
11. İstatistiksel verileri analiz edebilme bilgi ve becerileri
12. Problemlere özgün ve alternatif çözümler getirebilme bilgi ve
becerileri
13. Sorunların çözümünde muhakeme yapabilme becerileri
14. Verimlilik ve zamanlama açısından etkinlikleri
15. Mesleki gelişim için hizmet içi ve/veya dışı sürekli eğitimlere katılarak
bilgi birikimini zenginleştirme ve kendini yenileme istekleri
16. Ekiple çalışabilme ve liderlik yapabilme becerileri
17. Mesleki bilgi kaynaklarını (dergi, kitap, vb.) takip etme istekleri
18. Kurumunuzun çalışma alanı ile ilgili standartlar ve şartnameleri
anlama ve uygulama becerileri
PROGRAM ÇIKTILARINA EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER ÖNERİ ve DÜŞÜNCELER :
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