SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER DERSİ UYGULAMASI
Birinci Uygulama: GRUP ÇALIŞMASI
-

-

Her grup kendisine verilen konuyu, belirlenen tarihte ve verilen ders notundaki konu
başlıklarına göre hazırlanarak sınıfta sunumunu yapacaktır.
Sunum sırasında projeksiyon kullanılmayacaktır. Ancak konu ile ilgili görsel örnekler
verilecekse bu örnek gösterimleri için projeksiyon kullanılabilir.
Grup üyeleri arasında konu paylaşımı yapılmayacak, tüm grup üyeleri tek başına konuyu
anlatabilecek şekilde hazırlanacaklardır.
Anlatılan konunun özeti ortak bir çalışma ile rapor haline getirilerek en geç sunum tarihinden
bir gün önce e-posta olarak gönderilecektir. E-posta göndermeyen veya vaktinde
göndermeyen gruplar sunum yapamayacaklarıdır.
Grup çalışması bireysel performansa göre 100 üzerinden değerlendirilecek ve final sınav
notunun %20’sini oluşturacaktır.
Derse devam zorunluluğu olmayan öğrenciler grup çalışması yerine kendilerine verilen konu
ile ilgili halkla ilişkiler planı hazırlayacak ve rapor haline getirerek en geç 23 Mayıs 2018
tarihine kadar elden teslim edecektir. Çalışmanın teslimi sırasında hazırlanan raporla ilgili kısa
bir sözlü sınav yapılacak ve performansı 100 üzerinden değerlendirilerek almış olduğu puan
final sınav notunun %20’sini oluşturacaktır.

İkinci Uygulama: Röportaj (Bireysel Yapılacaktır)
-

-

-

-

-

Dersi alan tüm öğrenciler Halkla İlişkiler departmanı olan bir sağlık kuruluşuna giderek, halkla
ilişkilerden sorumlu personel ile yüz yüze görüşme yapacaktır.
Görüşmede ilgili sağlık kuruluşunun halkla ilişkiler kapsamında hangi faaliyetleri
gerçekleştirdikleri, devam eden halkla ilişkiler faaliyetlerinin neler olduğu ve gelecekte
yapılacak halkla ilişkiler planlarının neler olduğu hakkında bilgi edineceklerdir.
İlgili sağlık kuruluşunun yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinden nasıl sonuçlar elde ettiği
hakkında bilgi edinilecektir.
Görüşme yapılan personelin aldığı eğitim ve bulunduğu konuma nasıl ulaştığı (işe giriş şekli ve
süreci) ile ilgili bilgi edinilecek ve kendisinin bulunduğu konuma gelmek isteyenlerin nasıl bir
yol izlemesi gerektiği ve tavsiyeleri sorulacaktır.
Görüşme yapılan kişinin mesleki deneyimi sorularak, meslekte karşılaştığı zorluklar hakkında
bilgi edinilecektir.
Türkiye’de ki sağlık kuruluşlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinlik düzeyi
hakkında bilgi edinilerek gelecekte sağlık kuruluşlarında ki halkla ilişkilere dair beklentileri
sorgulanacaktır.
Görüşme esnasında mümkünse ses/video kaydı alınacak eğer izin verilmezse görüşme
esnasında yazılı notlar tutularak görüşme sonunda görüşülen kişi ile fotoğraf çektirilecektir.
Görüşmeden elde edilen bilgiler rapor haline getirilerek (varsa ses/görüntü kaydı da
eklenerek) en geç 1 Haziran 2018 saat 23:59’a kadar e-posta olarak gönderilecektir. Bu
tarihten sonra gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır.
Oluşturulan raporlar istenilen bilgilerin elde edilme düzeyine göre 100 üzerinden
değerlendirilerek final sınav notunun %20’sini oluşturacaktır.
Dersin uygulamaları toplamda final sınav notunun %40’ını oluşturacaktır. Yani final sınavı 60
puanlık olacaktır. Bu nedenle uygulamaların yapılmaması durumunda dersten başarılı olmanız
mümkün olmakla birlikte oldukça zor olduğunu belirtir, hepinize kolaylıklar dilerim.
Öğr.Gör. Emin KAYA

