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Eğitim ve Öğretim Alanında  

• Ülkemizde ihtiyaç olduğunu belirlediğimiz yeni alanlarda öğrencilerimize intörn 

fizyoterapist olarak klinik çalışma ve klinik staj yapma imkanı sağlamak. Bu kapsamda 

kamu kuruluşları, okullar, üniversite, belediye gibi kuruluşlarda intörn öğrencilerimiz için 

yeni uygulama alanları geliştirmek. Bu kuruluşlarla üniversitemiz arasında protokol 

imzalanmasını sağlamak ve alandaki hizmetlerin organize edilebilmesi/takibini sağlamak. 

Klinik Staja devam eden öğrencilerin yetkinliklerinin arttırılması için araştırma görevlisi ve 

öğretim görevlisi sayısını arttırmak. 

• 2019 yılında ulusal alanda Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından belirlenen kriterlere sahip olmak için çalışmalar 

yapılmış, denetimden geçilmiş ve sonuçlarının alınması beklenmektedir.  2020 yılında 

bölümümüzün eğitim standartlarının uluslararası alana taşımak adına, bölüm olarak World 

Confederation of Physical Therapy (WCPT)’ye başvuruda bulunulmuştur. Eğitim 

standartlarımızın uluslararası kriterlerine uygun hale getirilerek uluslararası boyutta 

bölümümüzün akredite olması hedeflenmektedir. 
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  Araştırma Projeleri ve Sosyal Sorumluluk Projeleri   

          

• Sektörün ve üniversitelerin ortak olduğu Avrupa Birliği Projesi sunmak, yürütmek ve ortak 

olmak. 

• Üniversitemizin akademik (Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalı, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Genetik ve 

Biyomühendislik) ve klinik (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, 

Nöroşirurji) birimlerinden öğretim üyeleri ile birlikte yürüttüğümüz  multidisipliner- 

interdisipliner araştırma projelerinin ve tubitak projelerinin  sayısını  arttırmak.  

• Üniversitemiz dışında diğer üniversitelerin akademik birimleri ile (Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, Spor Hekimliği Anabilim Dalı) ortaklaşa yürütmekte olduğumuz 

ulusal ve uluslararası projelerin sayısını arttırmak. 

• Öğrencilerimizin de görev aldığı üniversitemiz içinden akademik birimlerle ve 

üniversitemiz dışı kuruluşlar birlikte yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk proje sayısını 

arttırmak, bu projelerin kapsamını geliştirmek ve diğer okullarda da uygulanmasını, 

yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

• Öğrencilerin katıldığı, planlama ve uygulama aşamasında görev aldığı araştırma projesi 

sayısını arttırmak, bu projelerin sonuçlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 

sunulmasını sağlamak.  

• Ulusal ve Uluslararası kitap yayınlamak. 

• Ulusal ve uluslararası yayın sayımızı arttırmak. 

• Mezunların ve öğrencilerin bir arada görev alacağı projeler geliştirmek. 

 


