Ulusal Tıp Eğitimi Direktörü Şubat 2016 Aylık Raporu
Yönetici Adı-Soyadı:
ÖMER GÜRLEK
Yöneticinin Görevi:
Tıp Eğitimi Direktörü
Raporun yazıldığı ay:
Şubat
Yıl:
2016
Yöneticinin Telefon Numarası:
0505 862 89 39
Yöneticinin E-posta Adresi:
nome@turkmsic.net
Ay içerisinde hedeflenenler:
-TKG Ev sahibinin belirlenmesi ve hazırlıkların sürdürülmesi
-UTEK 2016 için hazırlıkların sürdürülmesi
-MM2016 'ya katılım ve öncesinden hazırlıkların tamamlanması
-Yeni görüş bildirileri için çalışmalara başlanması
-Aylık Raporların okunması ,direktörlere geri dönüşün sağlanması
Ay içerisinde yapılanlar:
-TKG Ev sahibinin belirlenmesi ve hazırlıkların sürdürülmesi
TKG Ev sahibimiz Acıbadem TÖB olarak belirlendi.Proje takımımız hazırlıklarını yapıyor.30 Nisan-1 Mayıs'ta
efsane bir TKG sizlerle
-UTEK 2016 için hazırlıkların sürdürülmesi
Tematik Raporlarına UTET olarak son halini veriyoruz.UTEK 2016'da sunacağız.Fakat katılacağımız öğrenci
oturumunun düzenleme ekibi çok geç ulaştı.Umarım verimli bir toplantı geçririz.
-MM2016 'ya katılım ve öncesinden hazırlıkların tamamlanması
Şu an MM2016'dayız UTET olarak.Oturumlar bir önceki genel kurullara göre daha verimli geçiyor.Günlük
raporlarımızı sizlerle facebook grubundan ve tipegitimi.turkmsic.net 'ten yayınlanıyor.Keyifli okumalar dilerim.
-Yeni görüş bildirileri için çalışmalara başlanması
Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı konu başlığında tematik raporlarımızdan edindiğimiz çıktılarla genel kurulda
sunulmak üzere bildirimizi yazacağız.
-Aylık Raporların okunması ,direktörlere geri dönüşün sağlanması
Ocak ayı raporlarını okudum fakat MM2016 hazırlıkları ve sınav durumumdan dolayı dönüş yapamadım
direktörlerimize .Bir sonraki ay yapacağım.

Ay içerisinde yaşanan zorluklar:
MM2016 dönüşü sınavımın olması hem işlerimizi hem de MM2016 hazırlıklarımı yavaşlattı.

Ay içerisindeki motivasyon kaybının yüzdesi ve nedeni:
%0
Yerel kurullarla ilgili beklentiler ve eleştiriler:
Aylık raporların doldurulmasında son 2 aydır biraz düşüş var.LİTS'e göre aktiflikleri düşen yerellerimizin sayısı
arttı.Önümüzdeki TKG'de LİTS'i göz önüne alarak başvuruları kabul edeceğiz.Lütfen direktörlerimiz aylık
raporlarını aksatmadan doldursun.
Gelecek ay için planlananlar:
-UTEK2016 Hazırlıkları
-TKG 'nin hazırlıklarının yapılması
-Genel Kurul hazırlıklarının yapılması
-AMEE Student Task Force Başvurusu
-Tematik Raporların yayınlanması
-Görüş Bildirisinin Hazırlanması
-12 Mart'ta İstanbulda Tematik Tıp Eğitimi Toplantısının Gerçekleştirilmesi
Özeleştiri:
Bazen dersler ile birlikte yorulduğumu fark ettim bu ay.Cuma günü sınavdan sonra daha hızlı ilerleyebileceğimizi
düşünüyorum.
Eklemek istedikleriniz:
Sevgiler

