
U.Ü. SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ 

 HEMŞİRELİK PROGRAMI İNTÖRNLÜK UYGULAMASI  

VAKA  TARTIŞMASI / SEMİNER/  ÖDEV  

DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Öğrencinin: 

Adı soyadı: 

No: 

 

Akademik yıl: 

İntörnlük uygulama alanı: 

Klinik adı: 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERİ Puanlama Aldığı not 

 

1   VAKA TARTIŞMASI 100 puan  

 HEMŞİRELİK SÜRECİ 

  Tanılama (20puan] 

 Bireye ait sistemli ve sürekli veri toplama 

 Tüm sistemlere ait değerlendirme var mı? 

 Verileri doğrulama/değerlendirme 

 Verilerin düzenlenme / organizasyonunu sağlama  

  

 Hemşirelik tanısı ( 20 puan) 

 Holistik yaklaşım doğrultusunda gereksinimleri 

belirleme 

 Doğru hemşirelik tanısı koyma ( NANDA-I 

tanılarına uygun) 

 Hemşirelik tanılarının tanımlayıcı özelliklerini 

belirleme 

 Hastanın laboratuar bulgularını bakım planına 

yansıtabilme 

 Hemşirelik tanısının etiyolojisini açıklayabilme 

 Hemşirelik tanılarının öncelik sırasını belirleme 

 Tıbbi tanı ve hemşirelik tanısını ayırt edebilme 

  

Planlama (20 puan) 

 Bakımın amaçlarını / uzun vadeli beklenen hasta 

sonuçlarını belirleyebilme  

 Hemşirelik girişimlerine karar verebilme 

 Hemşirelik bakım planını kayıt edebilme 

 

  

  Uygulama (20 puan) 

 Planlanan girişimler için uygun araç ve gereçleri 

hazırlama 

 Planlanan girişimleri uygulayabilme 

 Uygulamaların yapılış nedenini açıklayabilme 

 
 

 

 Değerlendirme (20 puan) 

 Yapılan bakımın hastaya etkisini değerlendirme ve 

kayıt etme 

 Değerlendirme sonuçlarını yorumlayarak veri 

olarak kullanabilme becerisi 

 

 

  

BURSA İ



 

NOT: 
 Bu formda yer alan kriterlerden bir tanesi VAKA TARTIŞMASI/ 

SEMİNER/ ÖDEV ara sınav notu olarak  değerlendirilecektir. 

 

 Öğrencinin bu etkinliklerin birinden alacağı puan 1. ARA SINAV NOTU 

yerine  geçecektir. 

 

 Her bir  etkinliğin  değerlendirme puanı 100 dür. 

 

  Derse özgü olarak hangi etkinliğin değerlendirme  yöntemi olarak  

kullanılacağı değişebilir. 

2 SEMİNER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

100 puan  

  Zamanında teslim etme  

 Seminer ödevinin düzeni 

 Konunun içerik planını belirleme  

 Aktarılan bilginin doğruluğu ve kaynakların 

güncelliği 

 Konunun yazım kurallarına uygunluğu 

 Kaynakların kaynak yazım kurallarına uygunluğu 

 Güncel kaynakların kullanılma durumu 

 Konuya hakim olma ve aktarma yeteneği 

 Eğitme öğretim materyallerini etkin kullanma 

becerisi 

 Sorulan sorulara yanıt verme becerisi 

 

 
 

 

3  ÖDEV  100 puan 

 

 

 

TOPLAM ALDIĞI NOT 

 

 

 

Değerlendirmeyi yapan öğretim elemanı: 

 

Değerlendirme Tarihi: 

 


