
Çünkü onların 
başarılarının 
temelini siz 
atıyorsunuz

 



Dünyada ClinicalKey Student Kullanan Kurumlar

“Geçen dönem boyunca bir meslektaşımın yerine yeni dersler yazarken, 
ClinicalKey Student adeta hayatımı kurtardı. Öğrenciler için yapılabilecek en 
önemli şeylerden biri, onlara kesin ve kolay aranabilir bilgiler bulmak ve 
onları güvenilir kaynaklar kullanmaya teşvik etmektir.”

Kıdemli Öğretim Üyesi, Birmingham Üniversitesi 

ClinicalKey Student’ın temel hazırlık (foundation) 
ve değerlendirme (assesment) özellikleriyle 
tanışın

Tıp öğrencileri, kariyerleri boyunca büyük oranda bilgi tüketirler. Bu yüzden etkili çalışma 
yöntemlerini benimsemeleri, akademik olarak başarılı olabilmelerinde kritik önem taşır.

ClinicalKey Student kaliteli tıbbi içeriğe erişim sağlar ve öğrencilere eğitim deneyimlerini 
geliştirmeleri için çok çeşitli öğrenme araçları sunar.



ClinicalKey Student’ın 
değerlendirme özelliği 
öğrencilerin karar verme 
becerilerini geliştirmeye ve 
takip etmeye yardımcı olur.
Fakülte, özenle düzenlenmiş tıbbi 
sorulardan kolayca müfredata göre 
değerlendirme yöntemleri oluşturabilir. 
Ayrıntılı raporlar ve ek içeriklere verilen 
doğrudan linkler ile öğrencilere sorun 
yaşadıkları alanlarda başarılı olmaları 
için gereken desteği sağlayabilir. 

Öğrenciler, kendilerine en zor gelen 
kilit alanlarda kendi kendilerini 
değerlendirebilir ve böylece kendilerine 
olan güvenlerini artırabilirler. Ayrıca 
klinik vakaları baz alan klinik senaryo 
soruları ile klinik karar verme 
becerilerini de geliştirebilirler. 

ClinicalKey Student’ın temel 
hazırlık özelliği fakültenin ve 
öğrencilerin geniş kapsamlı tıbbi 
içeriklere erişimini sağlar.
Gray's Anatomy ‘den görseller, Macleod 
Clinical Examination videoları ve Ferri’s 
Clinical Student’dan özenle seçilmiş tıbbi 
durum özetleri ile ClinicalKey Student, 
öğrencilerin tıbbi bilgilerini artırmaya ve 
geliştirmeye yardımcı olur.

Kapsamlı interaktif çalışma araçları, 
öğrencilerin öğrenme yöntemlerini ve 
çalışma tekniklerini geliştirmelerini 
sağlar.

Fakülte, müfredatı tamamlayan içerikler 
atayarak ve ders materyallerini binlerce 
telif hakkından muaf görsel ile 
zenginleştirerek öğrencileri 
destekleyebilir.

“Biçimlendirici değerlendirme olmadan 
öğretmenin hiçbir anlamı yoktur. 
Öğrencilerin aldığı tek geri bildirim 
yılsonu sınav sonuçlarıysa, iş işten 
geçmiştir.”

 

 Eğitim - Öğretim Bölüm Başkanı, 
University College Dublin



Kurumunuz için 
ClinicalKey Student’ı 
edinin
ClinicalKey Student, gelecek vaat eden tıp 
profesyonelleri için ideal bir platformdur. Bunun için 
bizim sözümüze bakmayın, kendiniz görün.

Seçenekler, fiyatlandırma, kullanım ve daha pek çok 
konuda size yardımcı olacağız. İlk  günden son güne 
kadar yanınızdayız.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

www.elsevier.com/clinicalkey-student

Abone tıp fakültelerinde kullanıcıların ClinicalKey 
Student'ı günlük iş akışlarına dahil etme ve benimseme 
konusunda oldukça hızlı oldukları görülmüştür.

ClinicalKey Student Kullanıcılarının Platformu Benimseme Oranı *

*Halihazırda abone olan UK Medicine School'dan alınan veriler 
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“Bu platform eğitimin geleceği.”
Tıp öğrencisi, Guadalajara Üniversitesi


