
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Lisans Programı  
Temel Yeterlilikler 

 
BİLGİ 

 
(Teorik - Gerçek) 

 
BECERİLER 

 
(Bilişsel - Uygulamalı) 

YETERLİLİKLER 

Kişisel Çalışma ve 
Sorumluluk Alma 

Konularında 
Yeterlilik 

Öğrenme Yeterliliği 
İletişim ve Sosyal Etkileşim 

Alanlarında Yeterlilik 
Alan Yeterliliği 

1. Beşeri bilimlerden 
alınan yeterliliklere 
bağlı olarak, öğrenci 
teorik ve uygulamalı 
ders materyallerinde 
en yüksek seviyede 
bilgiye sahiptir, iş 
alanında kullanacağı 
araç ve gereçlerle, 
araştırma yöntemleri 
ve teknikleri ile ve 
diğer teorik ve 
uygulamalı araç 
gereçleri ile gereken 
bilgiye sahiptir.  

 

1. Beşeri bilimler alanında 
sahip oldukları teorik ve 
uygulamalı bilgiyi 
kullanabilir. 

2. Teorik, pratik ve 
uygulamalı bilgiyi eğitim, 
araştırma ve topluma 
katkıda bulunabilmek için 
analiz edebiliyor. 

 

1. Tek başına veya 
gurup olarak 
gurubun sorumlu 
bir üyesi olarak 
beşeri bilimleri 
alanında 
kompleks veya 
bilinmedik 
problemler/soru
nlar  çözmeyi 
hedeflemektedir. 

2. Sorumlu oldukları 
kişilerin bilgi ve 
becerilerini 
geliştirmeyi 
hedefleyen 
etkinlikler 
organize eder.  

3. Kişisel ve 
kurumsal bilgiyi 
arttırmak için 
beşeri bilimleri 
alanındaki 
bilgilerini 
kullanır.  

  

1. Edindiği bilgi ve 
becerileri eleştirel 
olarak 
değerlendirebilmekte
dir. 

2. Altında çalışanların 
terfi edilmeleri 
gereken alanları 
tespit eder ve 
gelişimlerini başlatır. 

3. Hayat boyu eğitime 
karşı pozitif bir bakış 
açısı sergiler.    

  

1. Beşeri bilimler alanlarıyla 
ilgilenenleri bilgilendiriyor ve 
fikirlerini ve potansiyel problemler 
için teorik ve uygulamalı çözümler 
sunmaktadır. 

2. Beşeri bilimler alanında gelişen 
sorunların çözümü için gerekli nicel 
ve niteliksel veri desteğini 
sağlamakta ve bu verileri 
uzmanlarla, amatörlerle ve 
kurumlarla paylaşmaktadır.  

3. Beşeri bilimler alanında farklı 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
etkinliklere katılmaktadır. 

4. Teorik ve uygulamalı bilgiyi 
edinmek için yabancı dil 
kullanmakta ve bu bilgiyi uzmanlar, 
amatörler ve kurumlarla 
paylaşmaktadır. (Avrupa Dil 
Portfolyosu Genel B1 Düzeyi) 

5. Bilgisayar programlarını ve 
bilgisayar bilişim teknolojisini ileri 
seviyede beşeri bilimler alanına 
uygulayabilmektedir.   

1. Beşeri bilimler alanına ait 
bilgiyi toplamakta, analiz 
etmekte ve 
anlamlandırmaktadır ve bu 
bilgiyi uzmanlar, amatörler 
ve kurumlarla 
paylaşmaktadır.  

2. Beşeri bilimler alanındaki 
bilgiyi uygularken etik 
değerleri korumaktadır. 

3. Beşeri bilimler alanındaki 
sosyal ve kültürel 
evrenselliği desteklemekte, 
sosyal adaletin farkında 
olma ve tarihsel ve kültürel 
değerleri korumaktadır. 

4. Beşeri bilimler alanında 
disiplinler arası çalışmalar 
ve araştırmalar 
uygulamaktadır.  

5. Kalite kontrolü sırasında 
uygun davranış 
sergilemektedir. 

 


