Şehrin kalbinde diş hekimliği eğitimi
üçlü ve akademik bir eğiG
tim kadrosundan teorik
ve uygulamalı eğitim alan diş

hekimliği öğrencileri, geleceğin donanımlı diş hekimleri
olarak Medipol’de yetişiyor.
Diş Hekimliği Fakültesi,
tarihi Bizans surlarının çevrelediği İstanbul’un en eski

bölgesi olan yarımadada
Haliç kenarında ve Unkapanı Köprüsü’nün kara ile
buluştuğu noktada yer alıyor. Fakülte modern tarzda
inşa edilmiş derslikleri ve
Diş Hastanesi ile bugün öğrencilere ve çevre halka hizmet veriyor. Diş Hekimliği

Fakültesi, geçmişin mirası
üzerine bir gelecek inşa etme
ve toplumun sürekli değişen
sağlık ihtiyaçlarıyla artan
beklentilerine cevap verme
azmiyle İstanbul’un kalbinde sağlık hizmeti ve bilimsel
araştırmanın buluştuğu bir
merkezdir.

Öğrencilerin ürettiği
krem ve pastiller
3. Bilim Şenliği’nde!

E

czacılık öğrencileri eğitim
öğretim döneminde yaptıkları
ilaç hammaddeleri, krem ve pastil
formülasyonları ile tabletler gibi
pratik ürünleri, hazırladıkları
projelere dair posterleri Medipol
Üniversitesi 3. Bilim Şenliği’nde
sergileme fırsatı buldu.

Maket hastalar üzerinde uygulamalı eğitim

Diş Hekimliği Simülasyon
Kliniği ile ayrıcalıklı eğitim
Diş Hekimliği Simülasyon Kliniği,
Medipol öğrencilerine ayrıcalıklı bir
eğitim fırsatı sunuyor. Merkezde öğrenciler, diş hekimliği koltuğunda
yer alan maket hastalar üzerinde
pratik eğitim imkanı elde ediyor.

M

TANITIM GÜNLERİ

edipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
bünyesinde bulunan
Simülasyon Kliniği, diş
hekimliği öğrencilerinin
eğitimleri sırasında
gereken el becerileri
ve klinik yetkinlikleri
kazanmaları amacıyla
2013 yılında kuruldu.
Öğrenciler, Simülasyon
Kliniğinde önceden be-

lirlenmiş senaryolara
göre hazırlanmış maket hastalar üzerinde
tedavi işlemi yapıyor.
Klinikte toplam 44 adet
maket hasta yer alıyor.
Öğrenciler, öğretim
elemanlarının yapmış
oldukları demonstrasyonları, ünitelerinde bulunan LCD monitörler
vasıtasıyla canlı olarak
izleyebiliyor.
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HALİÇ VE BAĞCILAR’DAKİ DİŞ HASTANELERİNE ESENLER DE EKLENDİ!

Modern ve yenilikçi

eczacılık eğitimi
Sağlık alanında ilkleri gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi modern ve yenilikçi eğitim anlayışıyla öne çıkıyor.
Geçen yıl başlayan klinik eczacılık tezli/tezsiz yüksek lisans programları, aktif olarak çalışan eczacılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ö

ğrencilerini eczacılık mesleğinin gereklerine
uygun olarak yetiştiren
Medipol Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi, 5
yıllık eğitim sürecinin
ilk 4 yılında temel eczacılık bilimleri derslerinin yanı sıra eczacılık meslek bilimleri
derslerine yer veriyor.
Son sınıfta ise hastaeczacı iletişimi, klinik
araştırmalar, endüstri
eczacılığı, fikri mülki-

yet, muhasebe, işletme,
ruhsatlandırma ve eczane yönetimi gibi seçmeli dersler sunuyor.
Böylece öğrenciler kendi seçtikleri geleceğe
yönelik eğitim alıyor.

Araştırmaların bir
ortağı da öğrenciler...

Eczacılık Fakültesinden mezun olan bir
eczacı, ilacın hammaddelerinin hazırlanmasından hastaya verebileceği şurup, krem,

merhem, enjeksiyonluk
şekiller ve tablet gibi
ilaç şekillerinin tamamına yakınını kendisi
yapabilir. Medipol’de
pratik eczacılık eğitimden yararlanan eczacılık öğrencileri, daha
ilk yıllardan itibaren
araştırma laboratuvarlarında sentez, formülasyon, ilaç geliştirme
ve analiz gibi araştırma
bazlı çalışmalara öğretim üyeleri eşliğinde
ortak oluyor.

Nitelikli diş hastanelerine dev yatırım

Klinik eczacılık yüksek lisans eğitimi eczacılardan büyük ilgi gördü

Sektöre uzmanlık desteği
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, yüksek lisans ve doktora program-

Medipol’ün her biri son teknoloji ile donatılmış diş hastaneleri, öğrencilerin tercihinde önemli bir rol oynuyor. larıyla gerek eczacılara, gerekse de öğrenim süreçlerini devam ettiren eczacı

M

edipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul’un
Avrupa Yakası’na yayılmış uygulama merkezleri ile
çok sayıda vatandaşa sağlık hizmeti veriyor. Haliç ve
Bağcılar’da bulunan araştırma uygulama hastanelerinin yanı sıra
Esenler’de bulunan modern merkezi ile sağlık hizmeti zincirine

yeni bir halka ekleyen Medipol; deneyimli eğitim kadrosu, modern
teknolojisi ve konforlu ortamı ile diş hekimliği hizmetini halka
ulaştırıyor. Ağız ve diş sağlığının tüm anabilim dallarında SGK
ile anlaşması bulunan hastanelerde randevu sistemi ile hasta
kabul edilmektedir.

Medipol’den öğrenci
projelerine büyük destek!

E

czacılık Fakültesi
öğrencileri, fikirlerini ve projelerini destekleyip gerçekleştirmek için gerekli tüm
altyapıya sahip. Araştırma laboratuvarlarının
sahip olduğu geniş cihaz
ve ekipman parkurları
Medipol öğrencilerine
ayrıcalık sağlıyor.
Ayrıca Medipol Üni
versitesi’nin çift anadal

ve yan dal eğitim programı eczacılık öğrencilerini de kapsıyor. Eczacılık
öğrencileri, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü gibi
anadal, Optisyenlik gibi
yan dal eğitimleriyle 5
yıllık eğitim sürecinde
çift diploma veya meslek
hayatlarında kullanabilecekleri sertifikalar
ile mezun olma şansına
sahip.

G

tezli/tezsiz yüksek
lisans programları, aktif
olarak çalışan eczacılar
tarafından yoğun ilgi
gördü. Yerli ve yabancı
öğretim üyelerinin geniş bir perspektifte eğitim verdiği programda
teorik eğitimin yanı sıra
Türkiye’nin dev sağlık
ve eğitim kompleksi
Medipol Üniversitesi
Hastanesi’nde pratik
eğitime de yer verildi.

Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
yüksek lisans ve doktora programlarıyla gerek
eczacılara, gerekse de
öğrenim süreçlerini devam ettiren eczacı adaylarına bütünleştirilmiş
programlarla yeni kapılar
açmayı hedefliyor. Eczacılık Fakültesinin genç
öğretim kadrosu endüstri-üniversite işbirliği projelerinin yanı sıra, ulus-

projelerle de kendilerini
yenileyip eczacı adaylarına daha iyi eğitim vermeyi misyon haline getirdi.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun Eczane Hizmetleri ve Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri
Programlarına da destek
veren Eczacılık Fakültesi, toplumun beklentisi
olan ara insan gücünün
yetiştirilmesine de katkıda bulunuyor.

EĞİTİMİN SON İKİ YILINDA KLİNİKTE PRATİK İMKANI

Süreç tabanlı diş hekimliği eğitim modeli

D

REMER’de öncü bir laboratuvar

T
ADVERTORIAL

adaylarına bütünleştirilmiş programlarla yeni kapılar açmayı hedefliyor.
eçen yıl başlayan Endüstri-üniversite
lararası akademik camia
klinik eczacılık işbirliği
ile beraber yürüttükleri

ürkiye’nin hücresel
görüntüleme
alanında en önemli
araştırma merkezi
olarak öne çıkan
Medipol Üniversitesi
Rejeneratif ve Restoratif
Tıp Araştırmaları
Merkezi (REMER),

alanında Avrupa’da
en ileri merkez
olan çok sayıda
laboratuvarı bünyesinde
barındırıyor. REMER
bünyesinde bulanan
laboratuvarlardan
biri de Translasyonel
Diş Hekimliği

Araştırmaları
ve Biyomateryal
Laboratuvarı.
Dünyanın önde gelen
araştırmacılarının
konuk olduğu merkez,
diş hekimliği alanında
öncü araştırmalara ev
sahipliği yapıyor.

iş Hekimliği Fakültesinin ulusal
ve uluslararası
başarılara sahip akademisyen kadrosu, bilgili
ve yetenekli öğrencileri
diş hekimliği mesleğine
kazandırmayı amaç edindi. Fakültede, Avrupa
Diş Hekimliği Eğitimi
Birliği’nin (ADEE) önerdiği ve bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen
süreçte diş hekimliğini
ilgilendiren konuların
sistemli bir şekilde incelenmesi ile karakterize
“süreç tabanlı diş hekimliği eğitim modeli” uygulanıyor.
Eğitim süresinin 5 yıl

olduğu Diş Hekimliği
Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanıyor.
Eğitim iki aşamadan
oluşuyor. İlk iki yılın
müfredatında temel diş
hekimliği bilimleri dersleri yer alıyor. Son 3 yılda

ise klinik diş hekimliği
bilimleri ile ilgili eğitim
veriliyor. Öğrenciler 5
yıllık eğitimin son iki yılında öğretim üyeleri gözetiminde hasta tedavisi
yaparak klinik bilgi ve
becerilerini geliştiriyor.

