ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI
Tarih/ Saat: 13.04.2020 / 10.00-13.00
Yer: Covid- 19 Salgını sebebi nedeniyle toplantı online gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar: Ektedir.
Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü;


Covid-19 salgını sebebi ile toplantı online olarak yürütülmüştür.



Ölçme Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Erkan Yurtçu toplantımızın mevcut
durum sebebi ile online olarak yürütüleceğini bildirerek, toplantı gündemini
katılımcılara sundu. Bu kapsamda,



Tıp eğitimi müfredatının senkron olarak devam edeceği için Ölçme değerlendirme
kapsamında dekanlığa bilgi verilmek üzere toplanıldığını ve toplantı esnasında Dönem
I, II, III ve IV’ de formatif değerlendirmelerin nasıl olacağı, sınavda yer alan soruların
yapısının nasıl olacağı ve sınav ağırlığının ne olacağının kararının verilmesi
gerektiğini bildirdi.



Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Akaydın Aldemir mevcut durum
sebebi nedeniyle uygulanacak olan senkron eğitimler sonucunda yapılacak olan
formatif değerlendirmeler için somut kararlar alınması ve bu sınavların bir demosunun
yapılması gerektiğini bildirdi. Katılımcılar, formatif değerlendirmenin demosu
yapılmasında fikir birliği oluşturdular.



Tıp eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç mevcut durum sebebi ile
beceri ağırlıklı ve summatif sınavların örgün eğitime geçildiği zaman yürütülmesi
gerektiği önerisinde bulundu.



Toplantıda, formatif değerlendirmelere yönelik iki seçenek sunuldu. Bu kapsamda,
birincisi, değerlendirmenin 40-50 dakika arasında olması ve çoktan seçmeli soru
tipinin bu değerlendirmede kullanılmaması onun yerine çoklu seçmeli, boşluk
doldurma olarak yapılması önerisinde bulunuldu. İkinci öneri ise, öğrencilere 6 saat
boyunca değerlendirme süresi açılacak, bu süre içerisinde öğrencilerin ilgili
değerlendirmeyi tamamlamaları beklenerek, her formatif değerlendirmede % 80
üzerinde başarılı olması gerektiği ve böylelikle sumatif sınava girmeye hak kazanmış
olacağı önerisi sunuldu.



Katılımcılara sunulan bu öneriler sonucunda, toplantı esnasında anket uygulaması
yapılarak, katılımcıların çoğunluk oyu ile formatif değerlendirmelerin 50 soruyu
geçmeyecek şekilde ve 40-50 dakika arasında yapılmasına ve bu değerlendirmelerin
ağırlığının %5 olarak hesaplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı zamanda
değerlendirmelerde yer alan soru tiplerinin ise, çoklu seçmeli, kısa cevaplı,
eşleştirmeli ve soruların %30’u geçmeyecek şekilde boşluk doldurmalı olması
gerektiği katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.



Toplantı saat 13.00 sona erdi.

