İletişim Fakültelerinin Lisans (6. Düzey) Yeterlikleri
TYUYÇ
Düzeyi

6
Lisans

BİLGİ
-Kuramsal
-Uygulamalı

- Alanıyla ilgili
kavramları ve
kavramlar arası
ilişkileri
kavrayabilme,
- Bilginin doğası
kaynağı, sınırları,
doğruluğu,
güvenirliliği ve
geçerliliğini
değerlendirme
bilgisine sahip olma.
- Bilimsel bilginin
üretimiyle ilgili
yöntemleri
kavrayabilme,
- Yerel, ulusal ve
ulusötesi düzeyde
siyasi, ekonomik,
kültürel ve
toplumsal işleyişin
kavranmasını
sağlayacak
disiplinlerarası bir
bilgi ve yaklaşıma
sahip olma

BECERİLER
Kavramsal/Bilişsel
-Uygulamalı

- Alanıyla ilgili özgün
bilgi kaynaklarını
kullanabilme.
- Alanıyla ilgili olay
ve olguları
kavramsallaştırma
becerisine sahip olma;
bilimsel yöntem ve
tekniklerle
inceleyebilme;
verileri
yorumlayabilme,
değerlendirebilme,
sorunları
tanımlayabilme,
analiz edebilme,
kanıtlara ve
araştırmalara dayalı
çözüm önerileri
geliştirebilme,
- Eleştirel düşünme
yetisini kazanmış
olma,
- Alanla ilgili sahip
olduğu temel

YETKİNLİKLER
Bağımsız
Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği
-Bireysel ve grup
çalışmalarında
sorumluluk alma ve
alınan görevi etkin bir
şekilde yerine
getirme.
- Zaman baskısı
altında çalışabilme ve
zamanı gerçekçi
biçimde
planlayabilme
- Mesleki tercihlerini
şekillendiren
değerlerin farkında
olma ve kendi
mesleki gelişimini
ilgilendiren sağlam
temelli tercihler
yapabilme
- Uygulamada
karşılaşılan ve
öngörülemeyen
karmaşık sorunları

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal
Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Edindiği bilgi ve
becerileri eleştirel bir
yaklaşımla
değerlendirebilme.

- Sanatsal ve kültürel
etkinliklere etkin
olarak katılma.
- Toplumun ve
dünyanın
gündemindeki
olaylara/gelişmelere
duyarlı olma ve
izleme.
- Toplumsal
sorumluluk bilinciyle
yaşadığı sosyal çevre
için mesleki proje ve
etkinlikler
planlayabilme ve
bunları
uygulayabilme
- Alanıyla ilgili
konularda ilgili kişi
ve kurumları
bilgilendirebilme;
düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini
yazılı ve sözlü olarak
aktarabilme.

- İnsan haklarına ve
onuruna saygılı davranma
- İfade ve iletişim
özgürlüğünü savunma
- Alanıyla ilgili etik ve
deontoloji ilkelerini bilme
ve bu ilkeler temelinde ürün
kadar sürecin de
sorumluluğunu alabilme
- Her düzeyde demokratik
yaşam pratiklerini
güçlendirmek üzere
etkinlikler planlayabilme ve
bunları uygulayabilme
- Irkçı, cinsiyetçi ve her
türlü ayrımcı politikalara
karşı duyarlı davranma
- Sosyal ve mesleki
haklarının bilincinde olma

- Öğrenme
gereksinimlerini
belirleyebilme ve
öğrenmesini
yönlendirebilme.
- Yaşam boyu
öğrenmeye ilişkin
olumlu bir tutum
geliştirme.
- Bilgiye ulaşma
yollarını bilme ve etkin
bir şekilde kullanma.
.

- Güncel ve tarihsel
olana ilişkin bilgi
sahibi olma,
- İletişim süreçleri,
yapıları ve ilgili
mevzuat hakkında
bilgi sahibi olma
- İletişim alanındaki
gelişmeleri izleme
ve yeni
düzenlemelerle ilgili
bilgi sahibi olma

becerileri çoklu
ortamlara taşıyabilme
ve uygulayabilme
-Alanla ilgili
uygulamaları
değerlendirebilme ve
eleştirebilme

çözmek için bireysel
ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilme
- Toplumuna,
topluluğuna,
izleyicisine karşı
sorumluluğunun
farkında olma ve
mesleki pratiklerinde
kamu yararı gözetme.

- Düşüncelerini ve
sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini
nicel ve nitel verilerle
destekleyerek uzman
olan ve olmayan
kişilerle
paylaşabilme.
- Bir yabancı dili en
az Avrupa Dil
portföyü B1
düzeyinde kullanarak
alanındaki bilgileri
izleyebilme ve
meslektaşları ile
iletişim kurabilme.
- Alanının
gerektirdiği en az
Avrupa Bilgisayar
Kullanma Lisansı ileri
düzeyde bilgisayar
yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim
teknolojilerini
kullanabilme
-Farklı kültürlerde
yaşayabilme ve sosyal
yaşama uyum
sağlayabilme.

