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2. Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler
arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
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1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı
veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

AT

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası
etkileşimi kavrayabilme.

-

4. Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli
olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında
bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

Sağlık alanında edindiği uzmanlık
düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgilerini kullanır.

-

AT

AT

Bilişsel
Uygulamalı

2.Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı
disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni
bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma
yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve
çözüm önerileri getirir.

Beceri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
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AT

3. Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi
teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan
cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir

1.

12

Bilgi

AT

3

Beceri

2

Kurumsal -Olgusal

Kurumsal -Olgusal

Bilgi

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık
alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere
sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

1

Bilişsel
Uygulamalı

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık, Akademik Ağırlıklı)
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3. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

1.

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilme.

2.

Alanında edindiği bilgileri farklı
disiplin alanlarından gelen
bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler
oluşturabilme,

3.

Alanı ile ilgili karşılaşılan
sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.

AT

4.

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde
bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile
alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri
düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi
yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
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3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini
gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
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1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi
ve
becerileri
eleştirel
bir
yaklaşımla
değerlendirebilme
ve
öğrenmesini
yönlendirebilme.

AT

2- Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu
öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

1- Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve
kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla
yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır
ve paylaşır.

2- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu
ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla
inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

3-Bir yabanci dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel
düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
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AT

AT

AT

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi
çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli
biçimde aktarabilme.

2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren
normları
eleştirel
bir
bakış
açısıyla
incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde
değiştirmek üzere harekete geçebilme

AT

AT

Yetkinlik

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
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3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2
Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilme.

Yetkinlik

AT

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Yetkinlik

1- Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve
öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için
yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve
sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

AT

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız
ve/veya ekip olarak yürütür.

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir
çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

AT

2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen
karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm
önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm
üretir.

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık, Akademik Ağırlıklı)

Yetkinlik

AT

Öğrenme Yetkinliği

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren
konularda kurgular, çözüm önerileri getirir,
sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
ve gerektiğinde uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Yetkinlik
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Alana Özgü Yetkinlik

Yetkinlik

1- Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika
geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen
sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

2- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel
ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

3- Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme
yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

4- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi
olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve
ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
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Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
TYYÇ, 5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,
uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek
denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

A

A: Temel alan yeterliliği ile ilişkilidir.
T: TYYÇ ile ilişkilidir.
A T: Hem Temel Alan hem de TYYÇ ile ilişkilidir.
3

Yetkinlik

1

Alana Özgü Yetkinlik

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık, Akademik Ağırlıklı)
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Lisans programına edindiği bilgiyi entegre biçimde kullanarak uzmanlık düzeyinde uygulamalı güncel bilgiyi sahiptir ve çalışmalarını bireysel ya da bir ekip üyesi içerisinde etkin olarak yürütür.
Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri
kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
Sağlık ve işletmecilik alanlarına yönelik ortaya çıkması muhtemel sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak önceden sentezler veya mevcut bir sorun/sorunlar ile karşılaşılması durumundan lider
görevi üstlenerek problemi tüm olası etkileri ile saptama, ölçme ve çözüm yöntemleri geliştirir.
Sağlık yönetimi alanında kazanılan teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri hastanelerde veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan bilgilerle karşılaştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendir ve
diğer disiplinlerdeki çalışanlara doğru bilgiyi aktarmayı ilke edinir.
Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve
güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
Alanı ile ilgili güncel bilgi ve becerileri disiplinler arası etkili iletişim yoluyla çalışanlara aktarır ve kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için tüm çalışanların fikirlerini tartışabileceği ortam oluşturarak
çözüme katkı sunar.
Sağlık alanında yönetimsel ve karar destek süreçlerinde ilgili bilimsel bilgiyi elde edecek bir yabancı dil ile B2 düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
Finansal tabloları ve muhasebe kayıtlarını analiz ederek alanında değerlendirmede bulunur ve kurumun hedefleri ve politikalarını belirlemede bu verileri birleştirir.
Sağlık kurumlarında yürütülen faaliyetlerin insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiği bilinciyle sağlığın korunması ve geliştirilmesinde güncel bilgiye ulaşmak adına ülkeler arasında karşılaştırma yapar ve sağlık
politikası düzenlemelerinde katkıda bulunur.
Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
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