Residendi hinnang õppebaasile
Residendi hinnang õppimis- ja töövõimalustele tsüklibaasis

............................................................ eriala resident .................................................
							(ees- ja perekonnanimi)

oli praktikal ................................................................................................................. 
		(baasasutuse ja osakonna nimi)

ajavahemikul  ........ / ......... /...................... 		kuni  ........ / ......... /......................

(sobiv hinnang tähistada ristiga)

Väga hea
Vastab ootustele
Jätab soovida
Puudulik/
puudub
Õpi- ja töötingimused:




õppeks sobivate patsientide olemasolu




ligipääs programmis ettenähtud tegevustele




oma töökoht




arvuti kasutamise võimalus




koolitus- ja enesetäiendamisvõimalused




Juhendaja jt arstide:




valmisolek ja huvi õpetamise suhtes




oskus õpetada ja nõustada




suhtumine residentidesse




oskuste vastavus residentuuri programmile




panus residendi oskuste arengusse




tagasiside residendi tööle




Tsüklibaasi:




tööaja arvestuse korrektsus 




ületundide ja valvete eest tasumine




teoreetilise õppe läbiviimine




töökorralduses residentidega arvestamine




konverentside ja visiitide korraldus




Hinnang tsüklibaasile kokkuvõttes





Kommentaarid:
Mida peate residentuuri õppebaasis parimaks?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mida muudaksite residentuuri õppebaasis?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Resident  .................................................			........ / ......... /...................…..
		(allkiri)						(täitmise kuupäev)
Residendi hinnanguleht õppimis- ja töövõimaluste kohta tsüklibaasis on abiks residentuuri eriala üldjuhendajale ja meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadile, et saada paremat ülevaadet residentuuri õppebaasides toimuvast ja seeläbi paremini planeerida residentide praktikat õppebaasides.

Hinnangulehe täitmine on residendile vabatahtlik. See annab residendile võimaluse avaldada oma arvamust ja anda hinnang õppebaasis valitsevatele õppe- ja töötingimustele ning teha ettepanekuid residendiõppe arendamiseks ja paremaks korraldamiseks tsüklibaasis.

Tabelis on toodud erinevad töö- ja õppekeskkonda iseloomustavad väited, millele märkida Teie arvates sobiv hinnang.

“Väga hea” on hinnang, mis näitab, et töö- ja õppetingimused on selles baasis keskmisest oluliselt paremad ja väärivad esiletõstmist.

“Vastab ootustele” on hinnang, mis näitab, et õppebaasis on loodud võimalused ja tingimused residentuuriprogrammis vajalikul tasemel ettenähtud õppe läbiviimiseks ning õppe-ja töökeskkonnaga ja residendi juhendamisega seotud olulisi puudusi ei esine.

“Jätab soovida” on hinnang, mis osutab tsüklibaasis esinevatele töö- ja õppekeskkonnaga ning juhendamisega seotud väiksematele puudustele, mis vajaksid parendamist või kõrvaldamist.

“Puudulik/puudub” on hinnang, mis näitab, et õppebaasis esinevad olulised puudused residendi väljaõppeks vajalike tingimuste osas.

Et saada paremat ülevaadet nii residentuuri õppebaasi tugevatest külgedest kui ka olulistest vajakajäämistest residendiõppe korraldamisel, palume kommentaarides need  eraldi välja tuua ja lühidalt lahti kirjutada.

Täidetud ja allkirjastatud hinnanguleht palume saata postiaadressil:
Tartu Ülikool
Meditsiiniteaduste valdkond
Residentuur
Ravila 19
50411 Tartu

või mailiaadressil: residentuur@ut.ee
Samal aadressil ootame ka ettepanekuid, kuidas antud hinnangulehte veelgi informatiivsemaks muuta või millistele tahkudele peaks residentuuri õppebaasi hindamisel lisaks hinnangulehel märgitutele tähelepanu pöörama.

Hinnangulehe täitnud residendi nime ilma tema nõusolekuta õppebaasile ei avalikustata. Hinnangulehe täitja isik jääb teada vaid meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadile ja eriala üldjuhendajale.

Hinnanguleht on kättesaadav ja mahalaaditav TÜ meditsiiniteaduste valdkonna kodulehel aadressil: http://meditsiiniteadused.ut.ee/et" http://meditsiiniteadused.ut.ee/et alajaotuses Residentuur.

