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} %30 İngilizce Program

Medipol Tıp’la
Öğren, Araştır, Uygula
Medipol Tıp, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve
Türkiye’nin en iyi araştırma merkezlerinden Sağlık,
Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA)
ile “eğitim”, “araştırma” ve “hastanede uygulama”
olanaklarını aynı çatı altında birleştiriyor. 2025 yılına
kadar akredite edilen Tıp Fakültemiz, Medipol’ün
eğitim ekolüne bağlı olarak “araştırmacı ve yenilikçi
hekim” yetiştirmeyi hedefliyor.

Neden Medipol Tıp?
İhsan Talha Uslu
“Eğitim kadrosu ve hastaneleri ile sağlık
alanında tartışmasız en başarılı eğitim
kurumu olduğu için Medipol’ü tercih
ettim. Modern laboratuvarları, REMER,
mesleki beceri dersleri ve daha birçok destekleyici
imkânlarıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunuyor.
‘Bütünleşik Doktora Programı’ gibi daha birçok
program ve eğitim ile burada bir hekimden daha fazlası
olma yolunda ilerliyoruz.”
Ahmet Kayhan Korkusuz
“Ulusal ve uluslararası bilime katkılar
sağlayabilecek bir ‘Araştırmacı Hekim’
olabilmek için Medipol Üniversitesini
tercih ettim. Sağlam akademik
kadrosu ve öğrencilerine sağlamış olduğu eşi benzeri
bulunmayan araştırma ve geliştirme alt yapısı sayesinde
mezun olmadan bilimsel araştırmalarda yer alabilme
imkânı edindim ve çalışmalarımı mühendislik bilimleri
ile entegre bir biçimde yürüterek yeteneklerimi
geliştiriyorum.”
Cihangir Aktaş
“Medipol’ü tercih etmemde burs
olanakları, klinik ve preklinikte
alanında uzman ve deneyimli
hocaların varlığı, yurt dışı dil eğitimi ve
staj olanakları ile MD-PhD programı
etkiliydi. Ayrıca preklinik dönemde verilen kliniğe
oryante eğitim, birinci sınıftan itibaren hekimlik
bilincini oluşturarak meslek hayatına hazırlıyor.”
Hasan Gökay
“Sahadaki her türlü şarta hazır,
entelektüel bilgi birikimi ve bilimsel
görüşleriyle topluma ışık tutabilecek
bir hekim olabilmek için Medipol’ü
seçtim. Geçirdiğim 4 senenin ardından aldığım
eğitimler, katıldığım klinik ve laboratuvar araştırmaları
ve onlarca kongre/konferans sonunda ‘iyi ki’
diyebiliyorum.”

İngilizceyi ABD’de Öğren

Medipol’ün Prestij Merkezi

Eğitim dili %30 İngilizce olan Fakültemizde başarılı
öğrencilerimizi, üniversitemizin İngilizce Hazırlık
Eğitimi için ABD’de ve İngiltere’de anlaşmalı
olduğu çeşitli kurumlarda alacakları dil eğitimiyle
destekliyoruz. Tıp Fakültesine yerleştiği puan türünde
ilk 200’e giren öğrencilerin barınma ve eğitim giderleri
ile her yıl Mütevelli Heyeti’nin belirlediği kontenjan
dâhilindeki öğrencilerin ABD ve İngiltere’deki İngilizce
hazırlık eğitim giderleri üniversitemiz tarafından
karşılanıyor.

Uluslararası standartlarda altyapısıyla Medipol’ün
prestij merkezlerinden Sağlık, Bilim ve Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (SABİTA); kanser, sinir sistemi ve
kardiyovasküler sistem başta olmak üzere hasarlanmış
ve işlevini yitirmiş doku ve organların yenilenmesine
yönelik, öncü araştırmalara ev sahipliği yapıyor.
Çoğunluğu Tıp Fakültesinden olmak üzere lisans
öğrencilerimiz, müfredatlarının bir parçası olan
bilimsel öğrenci projelerini gerçekleştirmek üzere
laboratuvarlarına erişim elde edebildikleri gibi
tatil dönemlerinde gönüllü olarak da araştırmalara
katılabiliyor.

Türkiye’nin En Büyük
Anatomi Laboratuvarlarından Biri
İyi birer hekim olmanın yanı sıra geleceğin bilim
insanları olmayı hedefleyen öğrencilerimiz, Temel
Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Laboratuvarında eğitim
görüyor. Laboratuvar, yaklaşık bin metrekarelik
yerleşim alanıyla Türkiye’nin en büyük ve modern
altyapısına sahip anatomi laboratuvardan biri olarak
öne çıkıyor. Laboratuvarda kadavralar, öğrencilerin
eğitimi ve bazı cerrahi branşların girişimsel
çalışmalarında kullanılıyor.

Güçlü Akademik Kadro
Öğrenci başına düşen öğretim üyesi bakımından
Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan Fakültemizde,
her öğrenciye bir danışman atanıyor. Danışmanlar,
kayıttan mezuniyete kadar eğitimleri süresince
öğrencilerimize ihtiyaç duyduğu her türlü desteği
sunuyor.

ÇAP ve Yan Dal Eğitimi
Fakültemiz öğrencileri Üniversitemizin bir başka
diploma programına üçüncü dönemden itibaren
başvurarak, ikinci bir diploma programına (ÇAP)
katılabiliyor. Ayrıca yan dal sertifika programına
başvurarak, aldıkları ve başarılı oldukları dersleri
transkript ve diploma eklerinde yer almalarını
sağlamaları da mümkün.

Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal
Uzmanlığı
Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenen
kontenjanlar kapsamında Fakültemizin Dahili ve
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin 20 ana bilim dalında
uzmanlık (TUS) ve yan dal uzmanlık (YDUS) eğitimleri
veriliyor.

Araştırma İmkânlarından Faydalan

Diploman Yurt Dışında da Tanınsın!

Öğrencilerimize bir tıp öğrencisi olmanın ötesinde,
bir araştırma sürecini tasarlayıp yürütebilecek kadar
deneyim kazandırıyoruz. Mezunlarımız, tıp eğitimi
sırasında başlayabilecekleri araştırma programlarımız
ile M.D. kimliklerinin yanında araştırmacı
deneyimlerini de elde edebiliyorlar. Bu da öğrencilere
ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi duydukları araştırma
alanlarında tecrübe kazandırarak aynı zamanda bilim
insanı olarak kariyer yapabilme fırsatının önünü açıyor.

Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini
başarıyla tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması
veriliyor. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 7. seviye düzeyinde.
Mezunlarımızın edindikleri tıp diploması yurt dışında
da geçerli.

Staj ve İntörnlük
Öğrenciler, Medipol Mega Üniversite Hastanemizde
ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezlerimizde klinik stajlarını
yapıyorlar. Öğrencilerimiz intörnlük sürelerini
Medipol Sağlık Grubu’nun diğer hastanelerinde de
tamamlayabiliyorlar. Ayrıca arzu eden öğrencilerimizin
yurt dışında staj yapmaları destekleniyor. Mezunumuz
Sümeyye Yılmaz, Münih’teki staj deneyimini şöyle
anlattı: “İntörnlüğümü Münih Teknik Üniversitesi (TUM)
ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitelerine (LMU)
bağlı hastanelerde yapma fırsatım oldu. Bu sayede
Avrupa dışında aldığım tıp eğitiminin kalitesini ve
yeterliliğini karşılaştırma imkânı elde ettim. Yurt dışında
intörnlük deneyimini herkese tavsiye ederim.”

Yurt Dışı Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi 85 üniversiteyle
anlaşması bulunuyor. Öğrencilerimiz Dönem-IV’ten
itibaren üniversitemizin Erasmus anlaşması bulunan
üniversitelerde bir dönem süresince Erasmus Değişim
Programından yararlanabiliyor.

Tıp Fakültesi 2025 Yılına Kadar
Akredite Oldu
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ülkemizdeki tek yetkilendirilmiş olan Tıp Eğitimi
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi. TEPDAD
tarafından yapılan değerlendirme sonucu Tıp Fakültesi,
2025 yılına kadar akreditasyon almaya hak kazandı.

Lisansüstü Eğitim
Mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü
eğitimlerine Enstitülerimizde öncelikli olarak devam
edebiliyor.
Yüksek Lisans Programları
Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik,
Mikrobiyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Tıp,
Histoloji ve Embriyoloji, Sinirbilim ana bilim dallarında
lisansüstü eğitim alınabiliyor.
Doktora Programları
Tıbbi Farmakoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve
Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi,
Sağlık Yönetimi, Sinirbilim, ana bilim dallarında
doktora eğitim alınabiliyor.

KAVACIK KUZEY KAMPÜSÜ, KAVACIK MAH. EKİNCİLER CAD. NO: 19 BEYKOZ / İSTANBUL
KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ, GÖZTEPE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 40 BEYKOZ / İSTANBUL
HALİÇ KAMPÜSÜ, ATATÜRK BULVARI NO: 27 34083 FATİH / İSTANBUL
medipoluniversitesi

medipolunv

medipoluniversitesi

medipolunv

