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HEMŞİRELİKTE YÖNETİM DERSİ 

ÖĞRENCİNİN KLİNİK UYGULAMA BAŞARIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

(Yönetici Hemşire Formu) 

 

Bu form öğrencinin klinik uygulamadaki başarısı, tutum ve davranışlarını değerlendirmek 

amacıyla hazırlanmış olup öğrencinin birlikte çalıştığı yönetici hemşire/birim sorumlu hemşiresi 

tarafından doldurulacaktır. Öğrenciler 1-5 puan aralığında değerlendirilecektir. Belirtilen her özellik 

için uygun bulduğunuz puanı (x) şeklinde işaretleyerek belirtiniz. 

Yapacağınız değerlendirme öğrencilerin not değerlendirmelerine %50 oranında 

yansıtılacağından, formu kapalı zarf içinde   teslim edilmesi gerekmektedir. 
 

ÖĞRENCİ BİLGİSİ 

Öğrencinin Adı-Soyadı  
Öğrenci Numarası  
Uygulamalı Eğitimin Yapıldığı Kurumun Adı  
Uygulamalı Eğitimin Yapıldığı Birimin Adı  
Sorumlu Öğretim Elemanının Adı-Soyadı  
Sorumlu Yöneticinin Adı-Soyadı- İMZA 
 

 

DEĞERLENDİRME NOTU 
 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri 
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İletişim ve İlişkiler       

Hemşirelerle iyi iletişim kurar, uyumlu çalışır.       

Diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurarak uyum içinde çalışır.       

Yardımcı personelle iletişimi etkindir.       

Hasta/yakınlarıyla etkili iletişimi kurar.       

Akranlarıyla etkili iletişim kurarak, iş birliği içinde çalışır.       

Takım çalışmasına isteklidir.       

Diğer kişilerin görüşlerini önemser.       

Diğer kişilerin duygularına karşı duyarlıdır (yargılamaz).       

Benimle iletişimi ve ilişkisi iyidir.       

 

 

Kendine Güven       

Görüşlerini açıkça söyler.       

Uygulama kılavuzundaki etkinlikleri yaparken kendine güvenir.       



Eğitimi kapsamında kendisiyle ilgili (yükümlülükleri, çalışma zamanı, vb.) 
konularda karar alır.       

Öz güvenli davranış sergiler.       

Güvenilirlik       

Söylem ve eylemleri birbiriyle uyumludur.       

Mesleki ilkelere bağlı olduğunu hissettirir.       

İyi niyetlidir.       

Güvenilir tutum sergiler.       

Öğrenme İsteği       

Bilgi/beceri eksikliğinin farkındadır.       

Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye isteklidir.       

Öğrenme fırsatlarını iyi değerlendirir.       

Bilgiye ulaşmada doğru kaynaklara ulaşır.       

Eleştiriye Tepkisi       

Gelişimine ilişkin geribildirim almakta isteklidir.       

Verilen geribildirimleri olumlu karşılar.       

Eksik yönlerini düzeltmeye çaba gösterir.       

Yenilikçilik ve Değişim       

Sorumluluk almada isteklidir.       

Gerektiğinde inisiyatif kullanır.       

Değişen koşullara uyum sağlayarak çözümler bulur.       

Mesleki bilgisi ve bakış açısıyla yenilikçi uygulamalar ve değişime yatkın 
olduğunu hissettirir.       

Birimde gerçekleştirilen değişime/yenilikçi çalışmalara katılır.       

Kişisel Özellikleri       

Genel görünümüne (forma düzeni, öz bakım vb.) özen gösterir.       

Birime zamanında gelir ve ayrılır.       

Birime geç kalacağında ya da gelemeyeceğinde sorumlu hemşireye ve 
hemşireye bilgi verir. 

      

İşini severek ve hevesle yapar.       

Başkalarına yardım etmekten hoşlanır.       

Sabırlı davranır.       

İletmek istediğiniz diğer konular varsa belirtiniz: 

 


