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Eğitimci Bilgisi

Genel Bilgiler

Konu Başlıkları:

Kursun Kazanımları:

Amaç:

Her iki eğitimcimizde, ulusal ve uluslararası birçok kongre bilim ve düzenleme kurulu
üyeliği deneyimi ile birlikte birçok uluslararası ödül belgesine sahip, etkili sunum
teknikleri ve iletişim becerileri konusunda deneyimli, dergi ve kitap editörlükleri olan ve
farklı akademik platformlarda ellinin üzerinde akademik çalışmaya imza atmış deneyimli
hocalarımızdır.
Özellikle kongre, seminer ve toplantılarda, bilimsel bir topluluk önünde yapılacak
sunumlarda; poster ya da sözel bildiri hazırlanması ve sunumu esnasında, içeriğin nasıl
hazırlanacağını bilme, farklı sunum tekniklerini öğrenme, sunumlarda beden dilini
kullanabilme, dinleyicilerle etkili iletişimi sağlayabilme ve zaman yönetimi konularına
yönelik kısa, öz, anlaşılır ve farkındalık oluşturabilecek bir eğitimdir.
Dr. Fatih ORHAN
Dr. Ali ARSLANOĞLU

Akademik Toplantılarda Sunum Ritüelleri Nelerdir?
 Etkili Sunumun Önemi,

Poster Bildiri Nedir?
 Sunum Hazırlama,

Akıllı Poster Nasıl Oluşturulur?
 Sunum Teknikleri,

Etkili Bir Sözel Bildiri Neleri İçermelidir?
 Sunum Ortamı,

Örnek Bir Uygulama İle Sunuma Holistik Bakış.
 Sunumda İletişim

PPS Harici Kullanılabilecek Diğer Programlar ve
Becerileri,
Örnekler.
 Heyecan Kontrolü İçin Kısa  Uygulamalara
Bildirilerde Etkin Bir Zaman Yönetimi Nasıl
Öneriler.
Planlanmalıdır?
Özellikle akademik toplantıların kendine özgü bazı ritüelleri, kuralları ve zamanla
oluşmuş bir kongre kültürü vardır. Bu kuralları bilmeyen birçok katılımcı ise sunumunu
nasıl hazırlayacağı ve nasıl sunması gerektiği gibi konularda yeterli bilgiye sahip
olamamakta ve zaman içerisinde geçmiş deneyimleri ile bu bilgi açığını kapatmaya
çalışmaktadır. Bu bağlamda bu eğitim ile kongremizin akademik kültür havuzuna ve
kişilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı ve değer sağlayabilecek bir eğitim
programı planlanmıştır.
Etkili sunum teknikleri kursu ile özellikle akademik ortamlarda sunum yaparken;
sunumu etkili hale getirebilecek faktörleri başarı ile gerçekleştirebilmek ve sunumda
etkin olabilmek amaçlanmaktadır. Bu kurs ile özellikle akademik ortamlarda yapılan
poster ve sözel bildirilerin daha etkin olabilmesi için katılımcılara fikir verilecek ve bu
konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

Katılımcı Profili:

Kursa, konuya ilgi duyan ya da kongreye poster/sözel bildiri ile katılan ve sunumunda
daha etkili ve başarılı olmak isteyen herkes katılabilir.

Süre:

14.00-17.00 (50 dakikalık 3 ders saati)

Kurs Katılım
Belgesi:

Tüm kurs katılımcılarına Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından kurs katılım belgesi
verilecektir.
Kongre katılımcılarından ücret alınmayacaktır.
Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.
Kongre Katılımcı olmayan kurs katılımcılarından 250 TL ücret alınacaktır.

Kurs Ücreti:

