Hemşirelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Artan nüfus, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerin
farklılaşması, sağlık sektöründe hemşirelere olan ihtiyacın artmasına neden
olmuş, bu da hemşireliği, çağımızın en önemli mesleklerinden biri haline
getirmiştir. Nitelikli hemşireler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemiz Hemşirelik
Bölümü; teknolojiyi ve bilgiyi kullanabilen, ekip çalışmasına inanan, bütüncül
bir yaklaşımla hastaların tedavi ve bakımından sorumlu olan, bireyin ve
toplumun sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, ulusal ve
uluslararası alanda tercih edilen hemşireleri yetiştirmeyi kendisine ilke
edinmiştir. Bu doğrultuda müfredatımız; teorik bilgi ve klinik beceri
geliştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış olup, Avrupa Birliği’ne uyumlu
olacak şekilde
düzenlenmiştir. Müfredatımız sağladığı güçlü eğitim
altyapısıyla akademik araştırmaları destekleyen, üreten ve kariyeri boyunca
kendini geliştirmek için çabalayan mezunların yetiştirilmesinde büyük rol
oynamaktadır. Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümünü tercih ederek lisans programımızdan mezun olan her öğrencimiz,
her şeyden önce insanların sağlık standartlarını artırmanın haklı gururunu
yaşayacaktır. Bu bağlamda sizleri sağlık alanının ihtiyaç duyduğu nitelikli
hemşireler yetiştirmek için Hemşirelik Bölümümüze bekliyoruz.
Bölüm Tanıtımı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü program
mezuniyet süresi 8 yarıyıldan oluşmakta olup 4 yıldır.
Eğitim müfredatı, hemşirelik eğitiminde ülke genelinde
standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanan Hemşirelik
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP), Resmi Gazetede
02.02.2008 tarih ve 26775 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan
“Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik,
Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ve Avrupa
Birliği kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Tarsus Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde YÖK’ün Hemşirelik Ulusal
Eğitim Çekirdek Müfredatı doğrultusunda hazırlanan
hemşirelik müfredatı içerisinde yer alan tıp derslerinin yanı
sıra ağırlıklı olarak mesleki temel anabilim dalı dersleri
verilmektedir. Özellikle mesleki dersler; teorik, laboratuvar
uygulaması, klinik saha uygulaması ve staj olarak
yürütülmektedir. Temel mesleki derslerin ana bilim dalları;
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
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Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalından
oluşmaktadır. Öğrencilerimiz mesleki derslerini teorik
eğitimlerinin yanı sıra üniversitemizde yer alan uygulama
laboratuvarlarında da alabilmektedir. Ayrıca klinik saha
uygulamaları ve stajlarını ilgili hastane ve sağlık
kuruluşlarında yaparak derslerine ilişkin mesleki beceri ve
yetkinlikler kazanmaktadırlar. Bununla birlikte lisans eğitimi
boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner
bir eğitim verilmektedir. Hemşirelik lisans programından
mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken
koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS
yükünün 240 olması, zorunlu ve seçmeli tüm dersleri
alması ve başarılı olması gerekmektedir. Hemşirelik
Bölümü Program dili Türkçedir. Hemşirelikte lisans
programını başarı ile tamamlayan mezunlar
“Hemşirelikte Lisans ” derecesi ve “Hemşire” unvanı
alırlar.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mezunlarımız

Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşım ve hemşirelik süreci doğrultusunda

hemşirelik bakımını sunabileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda hemşire olarak kamu veya özel kurumlarda
istihdam edilebilir. Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerleri gözetir, sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi
olarak etkili iletişim becerilerini, kanıta dayalı bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilir. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle,
hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında sorumluluk alarak mesleki gelişimini sürdürebilir. Mezuniyet

sonrası lisansüstü eğitimine devam edebilir ve akademik olarak ilerleyebilir. Mezunlarımızın çalışma alanları koruyucu,

tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik özel ve resmi tüm sağlık kuruluşları, Üniversite veya devlet hastaneleri, okul,

huzurevleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastane ve klinikler,
evde bakım birimleri, iş yerleri, üniversitelerdir.
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