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TÜRKÇE PROGRAM
İNGİLİZCE PROGRAM
İleri teknoloji ve araştırmalarla yükselen,
uzman akademik kadroyla gelişen öğrenci
merkezli eğitim anlayışı

MİSYON
Sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip
çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam
kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi
kullanan, araştıran, etik ve insani değerlere saygılı,
eleştirel muhakeme yapabilen, bağımsız düşünebilme
kapasitesi olan, mesleki bilgi ve beceriye sahip,
öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış, bilgili,
yetenekli, güvenilir, temel tıp ve klinik bilimler
alanlarında bilimsel çalışmalar yapabilen HEKİMLER
yetiştirmektir.

VİZYON
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası özgün çalışmalar
yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan,
toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulurken
danışılan, etkin ve yetkin olan, Ankara Medipol
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan
lider bir fakülte olmaktır.

AKADEMİK KADRO
Geleceğin hekimlerini ve bilim insanlarını yetiştiren
akademisyen kadromuz, farklı eğitim ekollerini
benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış
öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Her öğrenciye
bir danışman atanmakta ve bu danışmanlar kayıttan
mezuniyete kadar geçen süre boyunca öğrencilerimize
her türlü desteği sunmaktadır.

HAZIRLIK PROGRAMI
Üniversitemiz bünyesindeki Sağlık Eğitim Araştırma
Uygulama Merkezi ile birlikte eğitim dili %100
Türkçe ve %100 İngilizce programlarıyla Türkiye’nin
en modern ve çağdaş eğitim kurumları içerisinde
yer alan fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitimlerini
yürütmektedir.
Öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan mesleki derslerde
başarılı olabilmeleri için yabancı dil yeterlilik sınavını
geçmeleri ya da hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla
tamamlamaları gerekmektedir. Türkçe bölümlere
kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık
eğitiminden yararlanabilmektedir.
Üniversitemiz Hazırlık Okulunda sürdürülen Yabancı
Dil Hazırlık eğitiminin bir bölümü tercih edilmesi
halinde yurtdışında yapılabilmektedir.

Bütünleşik Program
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik
olarak yükseklisans ve/veya doktora programına
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede
ulaşabilmektedir.

Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında
ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl içerisindeki eğitimde
başarı gösteren öğrencilere durumlarına özel başarı
bursları ve yurtdışında yabancı dil eğitim destekleri
verilmektedir. Diğer burs ve indirim olanakları
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi
alınabilmektedir.

YURT DIŞINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ
Tıp Fakültesine yerleştiği puan türünde ilk 1000’e
giren öğrencilerin ABD’deki barınma ve İngilizce
Hazırlık Eğitimi giderleri ile her yıl Mütevelli Heyet’inin
belirlediği kontenjan dahilindeki öğrencilerin eğitim
giderleri üniversitemizce karşılanacaktır.

FAKÜLTE OLANAKLARI
Derslikler
Dersliklerimiz günümüz teknolojisine uygun olarak
akıllı sistemlerle donatılmıştır.

Tıp Fakültesi laboratuvarları
Her biri tüm öğrencilerin rahatlıkla çalışabileceği
büyüklükte, birbirinden ayrı alanlarda kurulu bu
laboratuvarlar, ülkemiz standartlarının üzerinde
donanımları sayesinde birçok klinik ve preklinik
uygulamanın yapılması için son derece uygundur.
Fakültemizde, tıbbi biyoloji, anatomi, histolojiembriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi
mikrobiyoloji-parazitoloji, tıbbi genetik, tıbbi
patoloji, tıbbi beceri laboratuvarları ve multidisipliner
laboratuvarlar bulunmaktadır. Ayrıca, araştırma
laboratuvarlarıyla da geleceğin bilim adamı olacak
öğrencilerimize araştırma yapabilme olanağı
sunulmaktadır.

Bilgisayar laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı
bulunmaktadır.

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonlarımız mevcuttur.

Kütüphane
Ankara Medipol Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve
toplulukları
Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Kafeterya ve yemekhane olanakları
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran
günlük menüler oluşturulmaktadır.

ERASMUS
Fakültemizin Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci
değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle
karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir.
Amacımız, öğrencilerimizin değişik kültürlerle
tanışmasına destek sağlamaktır.
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