ANKARA
ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
AKRAN ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK İLKELERİ
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akran Öğrenci Danışmanlık Sistemi, fakültemiz
öğrencilerine eğitim, psikososyal gelişim ve kariyer planlama alanlarında hizmet sunmak amacıyla
kurulmuştur.
Danışmanlık sistemi; Belirli zamanlarda, daha fazla bilgi ve deneyim sahibi kişi ile daha az bilgi
ve deneyim sahibi kişi arasındaki iletişim sistemidir. Deneyimlerin, fikirlerin ve geribildirimin danışan
ve danışman arasında paylaşılmasına dayanan, dinamik bir gelişim sürecidir. Danışanın kişisel ve
profesyonel amaçlarına ulaşmasında performansını artırmak için ona destek olmaktır.
Akran Öğrenci Danışmanlık Sisteminin esaslarına göre;
 Her sınıftan gönüllü öğrenciler arasından akran öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
atanır.
 Akran öğrenciler kendilerinden daha alt sınıftaki öğrencilerin içinde bulundukları akademik
yılını en verimli şekilde geçirmelerine destek olurlar.
 Akran Öğrenciler, yeni gelen öğrencilerle iletişim halinde olur. En az ayda 1 kez öğrencilerle
toplantı yapar.
 Akademik, sosyal veya kişisel herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler destek almak için akran
Öğrenciye başvurur.
 Akran öğrenci, destek vereceği ya da veremeyeceği konularda ilgili Dekan Yardımcısına
danışır.
AKRAN ÖĞRENCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Fakültemizde uygulanan Akran Öğrenci Danışmanlığı yeni öğrencilerin orta eğitimden yüksek
eğitime geçiş aşamasında ve yükseköğretim sırasında gerekebilecek destekleri sağlamak amacıyla üst
sınıf öğrenciler tarafından yürütülen bir destek programıdır. Akran öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını
giderecek çalışma becerilerini geliştirmeleri ve gerektiğinde yardım talep edebilme yetkinliklerini
kazanmaları amaçlanmaktadır.
Akran Öğrenciler: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okumakta olan ve rehberlik
görevini yerine getirmek üzere Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından üst sınıflardan seçilmiş
olan Eczacılık Fakültesi öğrencileridir.











Yönetmelik ve yönergelerdeki değişiklikleri izlemek
Öğrenciye, üniversitenin yönetmelikleri, yönergeleri ve Fakültenin/ yüksekokulun/ meslek
yüksekokulunun uygulama esasları hakkında bilgi vermek
Öğrenciye, mezun olmak için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler ve krediler hakkında
temel bilgileri vermek
Ders seçim sürecinde öğrenciyi yönlendirmek ve yardımcı olmak, tekrar alması gereken
dersi/dersleri bulunan öğrencinin ilgili derse/derslere kayıt olup olmadığını kontrol etmek
Öğrencilerin derslerdeki başarısını izlemek, Başarısızlık durumunda başarısızlığının nedenleri
ve çözümüyle ilgili olarak gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik rehberlik hizmeti almak
üzere ilgili birimlere yönlendirmek
Yurt içi/yurt dışı değişim programları; yatay/dikey geçiş olanakları ve koşulları hakkında
bilgilendirmek ve yönlendirmek
Öğrenciye mezuniyet sonrası kariyer, iş olanakları ve çalışma koşulları hakkında bilgi vermek
Öğrencileri, “Öğrenci Memnuniyet Anketi”ni yanıtlamaları konusunda teşvik etmek
Her yarıyıl sonunda ilgili dekan yardımcısına yürüttüğü danışmanlık işlemlerine ilişkin rapor
sunmak.

