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2019 EBU TÜRKİYE SÖZLÜ SINAVI GENEL BİLGİLENDİRME
TARİH: 29 HAZİRAN 2019, CUMARTESİ
YER: Mercure Istanbul Oteli- Ümraniye : Alemdağ Cad Site Yolu Sokak No 20 Ümraniye, 34768

Program (tam program detayı mailde belirtilen web sitesi bağlantısındadır)
08.30-15.30
Adayların Kayıt İşlemleri
09:00-13:00
İlk Grup Sınav (1,2,3,4)
09:30-12:15
Sınav Sonrası Bekleme Grubu -1
14:00-17:05
İkinci Grup Sınav (5,6,7)
14:30-16:15
Sınav Sonrası Bekleme Grubu -2
18:00-18:15
Sınav Sonuçları Açıklanması
18:15-18:45
Diploma Töreni
Kayıt İşlemleri:
Aday, otel lobi girişindeki karşılama masasına, kişiye belirtilen sınav saatinden en erken 30, en geç 10 dakika
öncesinde geldiğini bildirdikten sonra hostes eşliğinde sınav katına çıkar. Sınav katındaki kayıt masasında
üzerinde CID numarası (Aday Kimlik Numarası) bulunan isim kartları verilecektir. Bu kart tüm gün görülür bir
şekilde takılmalıdır.
Kayıt için aşağıdakiler gereklidir:
• Aday geçerli ve resimli bir kimlik kartı göstermelidir;
• Aday yanında bulunan tüm cep telefonu, tablet gibi cihazları teslim etmelidir.
Sınav saatinden 5 dakika önce, hostes eşliğindeki aday sınav için odaya götürülür.
Sınav
Aday; 2 sınav yapan Ürolog Doktor tarafından değerlendirilecektir. Sözlü sınav esnasında, adaya 4 klinik vaka
sorulacak, adayın Ürolojik uygulama konusunu tam olarak kapsayan yelpazede bilgisi sınanacaktır. Sınavda
hasta (canlı vaka) bulunmayacaktır. Sınav süresi en fazla 55 dakika olacaktır.
Sınav Sonrası Bekleme
Adil bir sınav süreci olabilmesi için 1,2,3 ve 5,6. grupta yer alan adaylar, 4. ve 7. grubun sınavı başlayana kadar
sınav alanında tutulacaktır. Sınavları sona eren adaylar, hostesler eşliğinde bekleme alanına götürülecektir. Bu
alanda elektronik alet kullanımı yasaktır, bu kuralı ihlal edenler diskalifiye edilir. Bekleme odasında içecek ve
atıştırmalık yiyecek bulunacaktır.
Cep Telefonu Uygulaması
Sınav veya sonrası bekleme sırasında cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. Aday cep telefonunu kayıt
sırasında yetkililere teslim edecektir. Geri iade süreci şu şekildedir:
• 1,2,3 ve 5,6. grupta sınava girenler, bekleme salonundan ayrılırken cep telefonlarını geri alacaklardır.
• 4 ve 7. grupta sınava girenler cep telefonlarını kayıt masasından alabilirler.
Öğlen Yemeği
Otelde restoran ve öğle yemeği mevcuttur. İsteyen adaylar kendileri ödemek suretiyle yararlanabilirler.
Sonuçların açıklanması:
Saat 18:00 ile 18:15 arası EBU Sınav Komitesi Başkanı şu duyuruları yapacaktır:
• Sınavı geçemeyenlerin CID Numarası(Aday Kimlik Numarası)
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FEBU Diploma Töreni
Diploma Töreninin yapılacağı yer daha sonra bildirilecektir. Otelde gerçekleşecek törende CID (Aday Kimlik
Numarası)‘na göre ayrılan 3 masadan, kimlik kartlarınızı vermek suretiyle diplomanızı alabilirsiniz.
Not sistemi
Klinik vaka başına not verme
•
Not = 1-4
4 vaka sonrası adayın puanı belirlenir
•
En yüksek not = 48
•
Geçer not = 32
Puanlama aşağıdaki hesaplamalara göre kaydedilir:
Score

≤ 23

24 - 27

28 - 31

32 - 35

36 - 39

40 - 43

≥ 44

Mark

3

4

5

6

7

8

9

Sözlü Sınav Puanı

Yazılı Sınav Puanı

Sonuç

5

≥7

Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek

Sigara
Otel içinde, bekleme odalarında, kayıt alanlarında sigara içmek yasaktır.
Kıyafet
Rahat giyim
İletişim
27-28 Haziran 2019 tarihlerindeki soru, sorun ve acil ulaşımlarınız için cep telefonu:
OÜYK Sınav Komitesi

0533 769 9791.

