ZBEÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK
VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
TANIMLAR VE AMAÇLAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimi
Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim sürecinde danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik
gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında sorunlarla
baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve profesyonel destek sunmayı hedefleyen bir
öğrenci destek ve hizmet birimidir.
ÇALIŞMA İLKELERİ
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana ve bireysel farklılıklara saygı esastır.
Danışma hizmetlerinin bilimsellikle yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı
sorumluluk söz konusudur. Fakültemizin gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta,
öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri fakültemizin tüm öğrencilere açık bir hizmettir. Danışma
hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
OLUŞUMU
Bu birimin sorumlusu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı başkanıdır. Bu anabilim
dalındaki tüm öğretim üyeleri bu birimde görevlendirilebilir. Ayrıca bu merkezde psikolog da
yer alır. Bu birimin sorumlusu ve görevliler, Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanır.
GÖREV TANIMI
Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir. Birim
sorumlusu, faaliyetlerini bir rapor halinde Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonuna
sunar.
.

HIZMET ALANLARI
Fakültemize yeni başlayan öğrencilere çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü
çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi, öğrencileri çok boyutlu tanımak
amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması,
bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmanlık yapılması, koruyucu-önleyici bilgilendirme
çalışmalarının yapılması, ve bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanmasıdır.

KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR:
Psikolojik Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilmek için Tıp Fakültesi öğrencisi
olunması yeterlidir. Tüm görüşmeler gizlilik ilkesi içinde yapılmaktadır. Birimimizde verilen
hizmetler ücretsizdir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR
Doğrudan Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Kat 3‘de bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma
birimine şahsen gelip başvuru formu doldurarak, rpdb@beun.edu.tr adresine e-posta
göndererek veya 3225 dahili telefon ile başvuru yapılabilir. Çalışma koşullarına uygun
olarak randevu düzenlenecektir. Değerlendirme görüşmesinde başvuru nedeni ayrıntılı olarak
değerlendirilerek uygun olan hizmetin ne ve nasıl olacağına karar verilecektir. Başvuru yoğun
olduğu dönemlerde başvurular bekleme listesine alınabilir.

