
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

6. Düzey LİSANS - Program Yeterlilikleri 

Program Yeterlilikleri  

1. Matematik,  Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin kimya mühendisliği 
problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik kullanımı becerisi 

2. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak 
çözme becerisi  

3. Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz 
ederek yorumlayabilme becerisi 

4. Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut ekonomik ve teknik imkanlar 
dahilinde tasarlayabilme becerisi 

5. Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanabilme becerisi 

6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme 

7. Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği  

8. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 

9. Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek 
kendini sürekli yenileme becerisi 

10. Sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme 

11. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 

 

        KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

7. Düzey YÜKSEK LİSANS - Program Yeterlilikleri 

Program Yeterlilikleri  

1. Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, 
yorumlar ve uygular. 

2. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi 
sahibidir. 

3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik 
disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 

4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve 
öğrenir. 

5. Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde 
yenilikçi yöntemler uygular. 

6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve 
tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 

7. Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan 
karmaşık problemleri çözümler ve irdeler.  

8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız 
çalışabilir ve sorumluluk alır.  

9. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

10. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda 
sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 

11. Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş 
hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 

12.  Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde 
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 



8. Düzey DOKTORA - Program Yeterlilikleri 

Program Yeterlilikleri  

1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.  

2. Alanında, üst düzeyde bilimsel araştırma yaparak en son gelişmelere genişlemesine ve derinlemesine 
ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 

3. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. 

4. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren 
ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar. 

5. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar ve uygular; bu süreci yöneterek 
sonuçlandırır. 

6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız 
çalışabilir ve sorumluluk alabilir.  

7. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim 
kurar. 

8. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel 
iletişim kurar ve tartışır. 

9. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji 
literatürüne katkıda bulunur. 

10. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk 
bilinciyle topluma aktarır. 

 

 


