
Q12 Tezler hakkındaki görüş ve önerileriniz
nelerdir?

Yanıtlanan: 51 Atlanan: 83

# Yanıtlar Tarih

1 Tez yazıldıktan sonra kişinin mesleğine bakış açısının değiştiğini düşünüyor ve tez çalışmasının daha ciddiyetle
yürütülmesi gerektiğine inanınyorum.

15.03.2016 18:02

2 kaldırılmalı 09.03.2016 10:37

3 Kesinlikle olmalı, tez yapmadan önce makale yazmaya önem vermeli 05.03.2016 22:16

4 Tez yerine çalışma planlanmalı 27.02.2016 09:02

5 Daha yaratıcın tez hipotezleri sunulmalıdır 27.02.2016 01:08

6 Turkiye' de genel olarak birbirine benzer konular ve retrospektif tezler yapilmakta. Yayinlannis olsa bile bikimsel olarak
katkilari genel anlamda olmayan tezler yapmaktayiz. Birbirine benzer bilgilerin yazildigi tezler yapiliyor. Bilime katkinin
daha fazlaolacagi yenilikci bilimsel yayinlarin yapilmasini tercih ederimld

23.02.2016 22:57

7 Tez yerine scı dergide yayınlanmış bir kaç yayın yapılmamlı 21.02.2016 22:58

8 Daha geniş zaman dilimi içerisinde yapılırsa tezi yapana daha faydalı olur 21.02.2016 21:43

9 kıdemlilerinde dediği gibi cok fazla zorlamayacak bir konu seçmek lazım 21.02.2016 21:41

10 Tez yazımı kaldırılsın bence. 21.02.2016 21:30

11 Tez yaxımı gerçek bir bilimsel faaliyet olarak ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmelidir. Ben akademisyen
olmayacağım neden tez yazayım düşüncesi tutarlı değildir. Çünkü bir bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını bilmek ve
hekim olarak bilgilerimizi güncellemek zorundayız. Bu yüzden de çalışma tasarlama, veri yorumlama, metodoloji vb
konulara hakim olmalıyız

21.02.2016 19:50

12 Asistanlığın en başında verilmeli ya da hiç verilmemeli 21.02.2016 19:10

13 11. Soruda acikladim 21.02.2016 17:42

14 Uzmanlık eğitiminin erken aşamasında verilmeli ,tez danışmanının ilgi ve desteği iyi olmalı 21.02.2016 12:27

15 Daha fazla ciddiye alınmalı,ve özenli hazırlanmali 20.02.2016 20:28

16 Gereksiz 20.02.2016 18:00

17 Zorunluluk olmasaydı daha iyi olucağını düşünüyorum 20.02.2016 17:48

18 tez kaldırılsın 20.02.2016 16:09

19 Tez yayinlanirken asistanin da ismi yayinda olmalı. 20.02.2016 12:11

20 prospektif tez az yapılıyor. tezlerin yazim aşamasında titizlik gösterilmemistir. 20.02.2016 01:26

21 Tezlerin kaldırılması 19.02.2016 21:57

22 tezsiz bitirme sinavi 19.02.2016 21:31

23 Hemen yay in yapilmali 19.02.2016 21:21

24 UZMANLIK İÇİN TEZ KALDIRILMALI 17.02.2016 18:51

25 gereksiz iş yükü, hiç bir katkısı yok, geçmiş tezlerden kopyala yapıştır yöntemiyle yazılıyor, kit alımı, istatistik hizmeti
için finans desteği verilmiyor, hem maddi hem zamandan kayıp, tez yerine asistan her yıl kaliteli bir yayın çıkarabilse
daha etkili ve yararlı olur

17.02.2016 10:35

26 Tez yazma asamasinda aktif görevden cikilmalidir. Tez danismanlari sürece daha aktif katılmalıdır 17.02.2016 05:18

27 tez degil yayinlanmis en az 2 yayin istenmeki asistanlardan 16.02.2016 23:56

28 Uzman olunacaksa bilimsel bir bakıl açısının oluşması doktorluğun özümsenmesi için gerekli sonuçta biz bakkal
değiliz

16.02.2016 21:44
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29 Danışmanlar her aşamada asistana yardımcı olmalı, sadece şekil şema değil bilimsel içeriğine de katkı da
bulunmalıdır.

16.02.2016 21:00

30 Zamsn kaybi 16.02.2016 20:17

31 Akademik alanda kariyer planlamis olmasak bile tez calismasi sirasinda edinilen bilgi ve deneyimlerin meslek
hayatimiz boyunca okuyacagimiz bilimsel yayinlarin takibi ve anlasilmasi konusunda katkisi olacagi gorusundeyim.

16.02.2016 18:50

32 Tez konuları basit, ulaşılabilir seçilmeli, amacın asistana araştırma projesi yürütme tecrübesi kazandırmak olduğu
unutulmamalı.Tezler konu belirlemeden itibaren sonuna kadar araştırmacıya bırakılmalıdır. Böylece araştırma projesi
oluşturma tecrübesi edinilir. Ancak belirli aralıklarla danışman ile görüşme yapılmalı, aksayan yönlerin belirlenmesi ya
da araştırmayı yapanın kendini yetersiz hissettiği konularda yardım alması danışmanın görevi olmalı.tezin
yayınlanması aşamasında da danışman yardımcı olmalı, araştırmacıya makaleye dönüştürme becerisi kazandırılmalı.

16.02.2016 18:36

33 Danışmanların daha çok katkı vermesi gerekir 16.02.2016 13:14

34 Bilimselliği yetersiz 16.02.2016 11:53

35 daha erken verilmeli 16.02.2016 11:00

36 tez yapmak isteğe bağlı olmalı. uzmanlık eğitimi için şart olmamalı. ben klinisyen olmak için ihtisas yaptım. tez yapmak
olumlu deneyim sağladı ama şart değil.

16.02.2016 10:22

37 ÇOĞU ÖZGÜN NİTELİKTE DEĞİL, BİLİMSELLİĞE HİZMET ETMEKTEN UZAK 16.02.2016 10:11

38 YAYIN OLMASININ DESTEKLENMESİ GEREKİR 16.02.2016 10:02

39 SON DERECE GEREKSİZ İŞ YÜKÜ 16.02.2016 09:25

40 Hazırlayana önemli katkılar sağlamaktadır 16.02.2016 08:14

41 Olmamalı 16.02.2016 07:07

42 Danışman desteğinin artırılması ve asistanlık sürecinde mutlaka başka çalışmalara kişinin dahil edilmesi gerekli 16.02.2016 07:03

43 Klinik ve lab becerisine gore asistanlara tez verilmeli. 16.02.2016 00:23

44 Tez ilk klinik çalışmamızdır ve sonra yapılacak olan klinik araştırma ve yayınlar için bir pratik niteliğindedir. Ancak rutin
pratikişleyişi içinde yürütmesi hayli zor. Bu nedenle tez yapan kişiye belli bir süre verilerek bu süre içinde rutin hastane
işleyişinden ayrılması tez yapım ve yazımını kolaylaştırırdiye düşünüyorum.

15.02.2016 23:28

45 Danışman katkısı genel olarak çok az, iş büyük ölçüde asistan üzerinden yürüyor. Özellikle eğitim araştırma
hastanelerinde bilimsel açıdan orjinal tez yapma hususunda sorunlar mevcut.

15.02.2016 22:42

46 kurumlarca daha fazla destek verilmeli 15.02.2016 22:28

47 tez illa olmaliysa asistanliga baslar baslamaz verilmeli ve asistanliginson donemine kalmadan bitirilmeli 15.02.2016 22:10

48 Tezleri içi daha dolu olmalı ve eğitim veren hocalarca daha işgili davranılmalı 15.02.2016 22:05

49 kısa, basit konu olmalı 15.02.2016 22:03

50 Yok 15.02.2016 10:24

51 bilimsel yönü kuvvetli ve bir çalışmanın tüm aşamalarını öğretecek nitelikte yeterli süre verilerek yapılmalı 15.02.2016 10:18
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