HEMŞİRELİK EĞİTİMİ DERNEĞİ

YÖK’ün Uzaktan Eğitime Yönelik Belirlemiş Olduğu Kararlar Hakkında Hemşirelik
Programları için Görüş Yazısı

Bilindiği gibi 27/05/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında “birinci
ve ikinci öğretim programlarında dersler %40 oranına kadar uzaktan verilebilir” kararı
alınmıştır. Ayrıca tüm program için en az %10 oranında derslerin uzaktan eğitimle
yürütülmesi için üniversitelerin teşvik edilmesine karar verilmiştir. Bu gelişme üzerine
hemşirelik program yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının derneğimize konuyla ilgili
soruları olmuştur. Bu sorulara yönelik olarak YÖK kararını kapsayan ilkeler aşağıda
özetlenmiştir.


YÖK’ün belirttiği %40 oranı, bir öğrencinin hemşirelik programından mezuniyet için
tamamlaması gereken 240 AKTS ya da toplam ders sayısı üzerinden belirlenmektedir.
Bu karara göre toplam AKTS’nin ya da toplam ders sayısının en fazla %40’ı uzaktan
eğitim ile verilebilir. Bu iki seçenekten hangisine karar verileceği üniversite yetkili
kurullarına bırakılmıştır. Örneğin 240 AKTS’lik bir hemşirelik programının en fazla
96 AKTS’si uzaktan eğitim yoluyla olabilir. Yine bir başka örnek dört yıl süresince
toplam 30 ders olan bir programda en fazla 12 ders uzaktan eğitim ile olabilir.



Ayrıca, her bir dersin %40’a kadarlık bölümü uzaktan öğretimle verilebilir. Bu
durumda zaten yukarıdaki madde ile uyumlu olarak, dersin toplam AKTS’nin en fazla
yüzde 40’ı uzaktan eğitim ile verilebilecektir.



Hemşirelik programlarının ne kadarının uzaktan eğitimle verilmesi gerektiğine
üniversitenin uzaktan eğitim alt yapısı ve eğitici sayısı ve niteliği göz önünde
bulundurularak karar verilmesi gerekmektedir.



Hemşirelik programlarının müfredatında yer alan ve eğitimin en önemli parçası olan
uygulamalı meslek eğitimleri kesinlikle yalnızca uzaktan eğitim

yolu ile

verilmemelidir. 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde olduğu gibi zorunlu
uygulamalarda da mutlaka telafisi yapılmalıdır. Tamamen ya da büyük bir kısmı
uzaktan eğitimle verilecek uygulama eğitimleri ile hemşirelik programlarının
kazanımlarına ulaşılması mümkün değildir. Özellikle uygulamakla yükümlü

olduğumuz AB ve HUÇEP kriterlerine göre 2300 saat uygulama eğitimi zorunluluğu
olduğu düşünüldüğünde bunun yerine getirilmemesi mezunların yetkinlikleri açısından
sorunlar yaratacaktır. Uygulama eğitimlerinin pandemi krizi dışında uzaktan eğitimle
verilmesi durumunda niteliksiz hemşire insangücü yetiştirilmesinin uzun vadede
toplum sağlığına ve mesleğimize olumsuz etkilerinin karar vericilerin sorumluluğu
olduğu unutulmamalıdır.
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