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Hemşirelik mesleği, geçmişten günümüze sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle kendini
yenilemeyi başaran, hasta veya sağlıklı her yaş grubundan birey, aile ve topluma bakım vermeyi hedefleyen,
sağlık ekibinin diğer üyeleri ile uyum içinde çalışma becerisine sahip; felsefe, kuram, uygulama ve araştırma
üzerine kurulmuş, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.
Misyon;
Toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme hedefine yönelik, holistik ve hümanistik yaklaşımla bakım
veren, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, mesleki performansları nedeniyle tercih edilen
yenilikçi ve liderlik vasfına sahip hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon;
Ulusal ve Uluslararası standartlarda hemşirelik eğitimi, uygulama ve araştırmaları ile fark yaratan,
değişime ve gelişime açık, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.
Eğitim Öğretim Programı
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü’nde teorik ve uygulama eğitimini içeren lisans (4 yıl/8 dönem)
programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanı eşliğinde yaptıkları laboratuvar
uygulamalarının yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında klinik ve saha uygulaması yapmaktadır.
Öğrenciler, klinik becerilerini geliştirmek ve mesleki bilgilerini pekiştirmek amacı ile mesleki yaşama
atılmadan önce 7. ve 8. yarıyılda ağırlıklı olarak klinik uygulama yapmaktadır. Bologna süreci ile ilgili tüm
düzenlemeler tamamlanmış olup, mezunlarımıza uluslararası düzeyde çalışabilmelerine olanak sağlayan
İngilizce diploma eki de verilmektedir.
Eğitim ve Gelişim Fırsatları
Öğrencilerimiz, ulusal (FARABİ) ve uluslararası (ERASMUS) öğrenci değişim programlarından
yararlanabilmektedir. Çift Anadal (Psikoloji, Kamu Yönetimi vb.) ve Yan Dal yapabilmektedir (Sosyoloji,
Girişimcilik vb.). Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimiz Fakültemiz öğretim üyeleri
tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına (Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Doktora Programı) başvurabilmektedir.
Çalışma Alanları;
Hemşirelik Bölümü mezunları koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık kurumlarında hemşire olarak
çalışabilmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ÖSYS Taban ve Tavan Puanları
2021 ÖSYS Taban Puanı: 325,99579
2021 ÖSYS Tavan Puanı: 394,71462
2021 ÖSYS Puan Türü: SAY
2021 ÖSYS Başarı Sırası: 121.968
2021 ÖSYS Kontenjanı: 134

İletişim
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Telefon: (224) 294 24 50
Faks: (224) 294 24 51
Web: https://uludag.edu.tr/hemsirelik
e-mail: sagbf@uludag.edu.tr

