
Yeterlilik Alanı Alt Yeterlilikler   
A

. B
ilg

i v
e

 

 A
n

la
m

a
 

A1. Farklı eleştirel metin 

analiz yöntemleri ile ilgili 

farkındalık edinmek 

A2. İngiliz Edebiyatı ile ilgili 

seçilmiş özel alanlarla ilgili 

akademik bilgiye sahip olmak. 

A3. İngiliz Edebi çalışmaları 

yaklaşımları ile ilgili 

farkındalık edinmek. 

A4. Seçili dönemlerde 

İngilizce yazılmış edebi 

metinlerle anlayışını 

geliştirmek 

A5. Kurgu, şiir ve drama 

gibi dalları içeren farklı 

metin türlerini 

kullanabilmek 

A6. Tür ve 

jenerik 

yöntemlerle 

ilgili bilgi sahibi 

olmak 

A7. Metin ve 

bağlam 

arasındaki 

karmaşık ilişkiyi 

anlamak 

A8. Metinsel ve 

teorik analiz 

terimlerini 

anlamak 
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B. Öğrencilerin Entellektüel 

Becerilerini Geliştirmek 

B1. Öğrencilerin daha 

dikkatli ve eleştirel şekilde 

okuyabilme yeteneklerini 

geliştirmek için farklı edebi 

çalışma türlerini kullanmak 

B2. Öğrencilerin analitik 

becerilerini geliştirmek 

B3. Sorunları tanımlamak B4.  Sorun çözme 

yeteneklerini geliştirmek  

B5.  Kişinin konumunu 

yansıtabilmesi 

   

C. Pratik Beceriler C1. Metin yorumlarını 

eleştirmek ve formüle 

etmek 

C2. İlgili teorik yaklaşımları 

kullanarak eleştirel 

tartışmalara katılmak 

C3. İngilizce dilinin retorik 

kaynakları hakkında 

farkındalık edinmek 

C4. Bibliografik ve 

araştırma becerileri 

geliştirmek  

C5. Yazılı çalışmaların 

sunumuna uygun 

yöntemlerle ilgili akademik 

bilgiye sahip olmak 

C6. İngilizce 

çalışmalarını 

kültürel ve 

sosyan 

sorunlarla 

ilişkilendirebilm

ek 

  

D. Aktarılabilir Beceriler D1. Yazılı ve sözlü 

iletişimde akıcılık edinmek 

D2. Tartışma üretmek ve 

sunmak  

D3. Önde gelen 

yaklaşımların değerlerini 

analiz etmek 

D4. Konuya özel bilgi ve 

becerileri başka ortamlara 

taşıyabilmek 

D.5 İlgili bilgi kaynaklarını 

bulmak ve kullanmak 

D6. Öğrencilerin 

zaman yönetim 

becerilerini 

geliştirmek 

D7. Grup ve 

kişiler arası 

becerilerin 

geliştirilmesi 

D8. Kendini 

değerlendirme 

ve yansıtmanın 

yönetimi 

E. Mezuniyet Becerileri  E1. Kişisel ve kariyer 

gelişiminin yansıtılması 

E2. Etkili öğrenime başlamak E3. Ekipler halinde 

çalışmak 

E4. Bilişim teknolojileri 

becerilerini göstermek  

    

F. Konuya Özel Beceriler ve 

Profesyönel Davranış ve 

Tanımlar 

F1. Yakın okuma dahil 

olmak üzere eleştirel 

yorum, karşılaştırmalı ve 

analitik teknikleri 

kullanarak çeşitli 

metinlerde bağımsız 

yorumlar üretmek 

F2. Bağımsız edebi projeler 

tasarlamak ve yürütmek 

 

F3. Veri kaynaklarını 

kullanarak edebi başlıkları 

araştırmak ve birincil ve 

ikincil kaynakları veya var 

olan deneysel çalışmalar 

aracılığı ile tanımlamak ve 

elemek 

F4. Edebi çalışmalara 

uygun olan terminolojiyi 

anlamak ve uygulamak 

F5. Uygun bir stil ve açıklık 

ile karmaşık tartışmaları 

yazılı bir şekilde ifade 

ederek organizasyon, 

ilgililik, ifade, 

referanslandırma ve 

bibliyografi konularında 

yeterli standartlara 

   



Bu temel yeterlilik alanlarını bir zemin olarak kabul ederek, bu program sonuçları İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans 
programı tarafından kullanılmaktadır.  

Kalifikasyonlar ve Program Sonuçları - İngiliz Dili ve Edebiyatı 
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G1. Kanıtların özellikle de 

farklı modlarda, türlerde 

ve bağlamlarda dil 

kullanımının analizinde 

detaylı analiz temelinde 

farklı edebi ve edebi 

olmayan metinlerde 

değerlendirilmesi ve 

yargılanması 

G2. Teorik, yöntemsel ve 

analitik yaklaşımların birbirine 

zıt olan yöntemlerini asimile 

etmek ve değerlendirmek 

G3. Hipotezler, teori ve 

deneysel kanıtlar 

arasındaki ilişkiye yönelik 

anlayışın gösterilmesi 

G4. Eleştirel düşünce ve 

muhakeme konusunda 

beceri sergilemek 

G5. Çeşitli kaynaklardan 

karmaşık bilgileri çıkarmak 

ve sentezlemek 

G6. Uyumlu ve 

ikna edici 

yorum ve 

tartışmalar 

üretebilmek 

  


