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KARAR SAIISI:

I

23.t1.2021 tarihinde SULEYMAN DEMiREL UNivERSiTESi Salhk Bilimleri Fakiiltesi

HemEirelik Bdltim Baqkanhlr Kurul Toplantrsr, Dog. Dr. Igrl KALAYCI bagkanhlrnda saat l0:00'da
toplanmlg ve aqagrda belirtilen g0ndem ve karar gOrii$iilmiigtiir.

CUXOnm l: Siileyman Dernirel Universitesi Sallrk Bilimleri Fakiiltesi Hemqirelik B0liimii

Akreditasyon Standanlarr hakkrnda g0riiqiilmesi:

KARAR l: HemEirelik B<iliimi.i akreditasyon galrgmalarr *STANDART t. fffuqinf lix LiSANS

nGifilf pROcnAMI AMACLARI ve Universite, Fakiilte ve Billiimiin Ozgiirevleri (Misyon) ve

baghklanyla ekte bulunduf,u qekli ile tanrmlanmasrna oy birlipiyle karar

Hemqirelik Bdliim Baqkanr

Doq. Dr. Fatma BASALAN IZ

Dr. 0gr. Uyesi Tangiil AYTUR OZEN

Dr. Ogr. Uyesi Altun BAKSi

Ogr. cor. Dudu qETINKAYA

Dr. lqrl KAI-AYCI



STANDART I. HEMSIRELiK LiSANS EEiTiM PROGRAMI AMACLARI

Programrn Amaglarl

r' Amag: Mezunlanmrzrn ulusal ve uluslararasr saEhk baklm alanlarrnda

hemgire olarak istihdam edilmesr.

Baqan gdstergesi: Iki yrl iginde mezunlanmrzrn %90'r istihdam edilir.

Amag: Mezunlarrmrzrn hemgireligin e!itim, uygulama, ydnetim,

danrqmanhk ve ara$tlrma alanlarrnda, yaEam boyu dgrenme felsefesiyle

gtincel bilgiter r;r!rnda sorumluluk alarak mesleki geligimini

siirdiirmesi.

Ba$an gdstergesi: Mezunlarrmrzrn %5'i I -5 yrl iginde lisansiistii elitime

baglar.

Mezunlanmrzrn %5'i l-5 yrl iginde mezuniyet sonrasl egitim ve

sertilika programlanna devam eder.

Mezunlanmrzrn %5'i 5-10 yrl iqinde gahEtrklan kurumda ydnetici

pozisyonlannda gdrev alrr.

Amaq: Mezunlanmrzrn hemqirelik bilimi ve felsef'esi dogrultusunda,

mesleki etik ilke ve degerler gerqevesinde, sa!hk ekibinin profesyonel

bir iiyesi olarak, teorik bilgi ve becerilerini kamta dayah uygulamalarla

giincelleycrek birey. aile ve toplumun sa!,lrk gereksinimlerini holistik

yaklaprmla siirdiirmesi.

Bagan 96stergesi: Mezunlanmrzrn hasta bakrmrna y6nelik hasta

memnuniyeti diizeyleri %90 ve iizerindedir.

Mezunlanmrzrn mesleki pertbrmanslartna yiinelik yd'neticilerinin

performans delerlendirmeleri iyi diizeydedir.

ONnni'



Universite, Fakiilte ve Biilllmiin 6zgiirevleri (Misyon)

lininersitenin OzgiirevIeri Faktilte Ozgdrevleri Hemgirelik Biil0mii
Ozgtirevleri

Toplumla etkilegim iginde.

insam dnceleyerek, uluslararast

standartlarda egitim vermeyi.

araftrrma yapmayr, hizmet

sunmayr ve qdziimler tirelmeyi

96rev edinmiqtir.

Qapdap ve bilimsel
geligmelere dayah olarak

birey, aile ve toplumun saghk

gereksinimlerine yanrt

verecek, etik degerlcre, etkili
iletigim, problem qdzme ve

ara9tlrma becerilerine sahip,

insan haklarrna saygtlt,

otonomi sahibi, lider

vasrllanna sahip, sagltk

proiesyonelleri yeti$tirmektir.

Nitelikli lisans ve lisansUstU

egitim programlarr ile
yagam boyu dgrenme

felsefesini benimseyerek,

Dlkenin salhk bakrmr

gereksinimlerini gagdag

yaklagrmlar do!rultusunda
def,erlendirebilen; birey,

aile ve toplum sa[ltfitnt
geliqtirici, koruyucu, tedavi

ve rehabilite edici

hemqirelik bakrmt

sunabilen; ara$tlncr,

egitimci, uygulayrct,
y6netici ve lider hemqireler

yetigtirmektir.

tJniversitenin Vizyonu Fakiilte Vizvonu Hemqirelik Btiliimii
Vizyonu

Evrensel tjlqekte bilgi,
teknolo.ii ve hizmet iireterek,

ilham ve y<in veren bir

0niversite olmayr

hedeflemektedir.

Elinde bulundurdulu
kaynaklan ve imkdnlart en

Ust diizeyde kullanarak saghk

bilimleri alanrnda bilgi
tireten, yayan, uygulayan,

yetigtirdi!i iistiin nitelikli
bireylerle ve bilime yapttgt

katkrlarla ulusal ve

uluslararasr diizeyde tantnan,

toplum salhlr ile ilgili plan

ve politikalar
olugturulmastnda danrgrlan

dmek bir egitim kurumu

olmaktrr.

Olrencileri, iilretim
elemanlan, elitim
programlarr ve araqtrmalart

ile ulusal ve uluslararast

dtzeyde model olu$turan ve

tercih edilen; hemgirelik

bilim ve sanatrmn

gereklerini, toplumun saPltk

bakrmrm kargrlamada en iist

diizeyde kullanabilen,

yaratlcl ve gtivenilir
hemqireler yetiqtiren; bir
egitim kurumu olmakttr.



Program Qrkttlarr

l. Hemgirelik alanrnda bilimsel geliqmeler dolrultusunda. hemqirelik rol ve iglevlerini

yerine getirebilecek temel kuramsal ve uygulamalr bilgilere sahip olur.

2. Hemqirelik ve diger disiplinlerdeki kanrta dayah kuramsal bilgi ve becerileri takip

ederek hemEirelik bakrmrna yansrtrr.

3. Bireysel ve mesleki geligimine katkr saplayacak her tiirlii ara$tlrma, proje ve

etkinliklerde rol alrr.

4. Bireysel ve mesleki geligiminde yaqam boyu dgrenme yaklagrmrnr benimser.

5. Hemqirelik uygulamalartnda problem gdzme. karar venne ve elegtirel diigiinme

becerilerini kullanrr.

6. Etkili ve terapdtik iletigim becerilerini kullanarak biitiinciil bakrm verir.

7. Etkili iletiqimi siirdiirecek ve mesleki geliqmeleri takip edebilecek diizeyde yabancr

dilini kullanrr.

8. Hemgirelik uygulamalartnda yenilikgi, bilimsel ve bakrm teknolojilerini kullanrr.

9. Bireyselleqtirilmig, giivenli, kaliteli hemgirelik bakrmrna liderlik eder.

10. Mesleki uygulamalannda yasa, ydnetmelik ve mevzuata uygun saghkta kalite

standanlan dolrultusunda qahgrr.

ll. Toplum salhgrm koruma ve geligtirmeye ydnelik sallrk egitimi ve danrgmanhk yapar.


