HEMŞİRELİK
FAKÜLTESİ
Hemşirelik
Fakültesi; vizyonu
ve eğitim programında kullandığı ‘İnteraktif
Eğitim Yöntemleri’ yaklaşımı ile
Türkiye’de hemşirelik eğitiminde
değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur.
Prof. Dr. Leman Birol’un kurucusu olduğu
Hemşirelik Yüksekokulu, lisans ve yüksek lisans
eğitimine 1994 yılında; doktora eğitimine ise 2005
yılında başlamıştır. 2011 yılında yüksekokul, fakülteye
dönüşmüştür ve Hemşirelik Fakültesi adını almıştır.
Eğitim süresi 4 yıl olup; 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı
bulunmaktadır.
AMACIMIZ
Hemşirelik Fakültesi, toplumun sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için, sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel
standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan hemşireler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Lisans programı, öğrencilerin eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma ve öğrenmeyi öğrenme
becerilerini geliştirecek şekilde hazırlanmıştır. Program, mezunlarımıza çeşitli sağlık kuruluşlarında etkili hizmet
sunabilecekleri bilgi ve deneyimi kazandırmaktadır.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Kütüphane, Bilgisayar Odası
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI:
Uyuşturucu ve AIDS ile Mücadele, Tiyatro, Umut ve Etik Toplulukları

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Hemşirelik Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Mutlak not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Hemşirelik eğitiminden mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren
kurum ve kuruluşlarda (toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, verem savaş dispanserleri ve
aile planlaması merkezleri, sağlık merkezleri, SGK sağlık istasyonu ve dispanserleri, özel poliklinikler,
eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, SGK hastaneleri, diğer
resmi kurum hastaneleri, özel hastaneler, özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri, eğitim ve araştırma
hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri) Klinik Hemşiresi, Yönetici
ve Eğitimci Hemşiresi olarak çalışır. Ayrıca resmi ve özel kurumlarda İşyeri Hemşiresi, resmi ve özel okullarda Okul Hemşiresi olarak çalışır.
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