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AMAÇ
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Geliştirilmiş
Eğitim Programı Komisyonu’nun görev ve çalışmalarına

ilişkin usül ve esasları

düzenlemektir.

KAPSAM
MADDE 2 - Geliştirilmiş Eğitim Programı oluşturmak için oluşturulan Komisyonun üyeleri,
görev ve çalışmalarını kapsamaktadır.

DAYANAK
MADDE 3 -Türkiye ve KKTC Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi (ECZDEK)
tarafından,

ülkemizde

eczacılık

fakültelerinin

eğitim

ve

öğretim

faaliyetlerini

sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan “asgari” gereklilikleri kapsayan ve 23.12.2015 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim
Programı (EczÇEP-2015)” ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/e maddesine
dayanmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
GEP Komisyonu’nun Oluşumu, Görev ve yetkileri
MADDE 4 - GEP Komisyonu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin mezuniyet öncesi
gelişmiş eğitim programının hazırlanması ve iki yılda bir kez gözden geçirilmesi ve gerekirse,
değişikliklerin veya ilavelerin yapılması için kurulur. Komisyon üyeleri, Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından, Anabilim Dallarının önerisiyle, görevlendirilir ve
komisyonda fakültenin tüm anabilim dalları temsil edilir.

MADDE 5 - GEP Komisyonu başkanı, Dekan tarafından belirlenir.

MADDE 6 - GEP Komisyonu,
a) Fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda EczÇEP-2015 dışında kalabilecek
program yeterliliklerini belirler.
b) Program yeterliliklerinin her birisi için yapılacak çalışmalar için kendi içinden alt
komisyonlar oluşturur ve bu komisyonların başkanlarını belirler.
c) Komisyonlar, gerekli olduğunda belirli bir gündemle toplanır.
d) Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınır.
MADDE 7 - GEP Komisyonu (ve alt komisyonların) görevleri şunlardır:
a) Eğitime yönelik kurumsal bir stratejik plan hazırlanması,
b) Eğitim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi sırasında EczÇEP-2015 dışında kalabilecek
c) program yeterliliklerinin misyon ve vizyona göre tekrar yapılandırılması,
d) Eczacılık yetkinliklerinin düzeyleri gözden geçirilerek eklenecek veya düzeyi
yükseltilecek olanların belirlenmesi,
e) Belirtke tablolarının oluşturulması,
f) Eğitim yöntem ve yaklaşımlarının belirlenmesi,
g) Eğitim çıktılarının eğitim periyodlarına uygun olarak yatay ve dikey entegrasyon içinde
düzenlenmesi,
h) Eğitim periyodlarının ölçme araçlarının belirlenmesi.
Yürürlük
MADDE 8 - Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - Bu Yönergeyi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.

