
 

6. Düzey LİSANS - TYYÇ Ulusal Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri İlişkisi 

LİSANS- TYYÇ Ulusal Yeterlilikleri 
Program Yeterlilikleri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bilgi 
1. Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak  alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama 

araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olmak 

X           

Beceri 

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X X          
2. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve 

değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm 
önerileri geliştirebilmek. 

X X X X X    X   

Bağımsız 
Çalışabilme ve 
Sorumluluk 
Alabilme Yetkinliği 

1. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak 
sorumluluk alabilmek, X X X X   X     

2. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek      X X   X  

Öğrenme 
Yetkinliği 

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek 
ve öğrenmesini yönlendirebilmek 

    X    X   

İletişim ve Sosyal 
Yetkinlik 

1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,      X X X    

2. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan 
kişilerle paylaşabilmek   X  X X X X X   

3. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve  meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European 
Language Portfolio Global Scale”, Level B1)         X   

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 
(“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)     X    X   

Alana Özgü 
Yetkinlik 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel 
ve etik değerlere sahip olmak      X      

2. Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre 
koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.      X    X X 

 


