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1- Ön lisans ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 3 2 3 1
2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine 

sahiptir.
3 1 2

1-Alanı ile ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine sahiptir.
3 3 2 3 2 3

2-Alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni 

bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez 

eder ve çözüm önerileri getirir.

2 2 1 2 1 3

3-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları ile alana özgü olan 

cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları 

çözümler.

3 2 1 1 3 1

4-Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3 3 3

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilir. 3 3
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek 

için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
3 2 3

3- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri 

yürütebilir.
2 2

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve karşılayabilir.
3 3

2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilir.
3

3-Alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği 

çalışmalarda uygular.
3

1-  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini 

yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
3 3 3

2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan 

ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
3 3 3

3- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki 

bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
3

4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
3

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olur.
3 2

2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, 

iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
3 1

15.   Verileri toplayıp mesleki açıdan değerlendirme yapabilir.

9.       Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.

10.   Ekip içindeki çalışmalarda bireysel sorumluluğunu bilir.

11.   Hasta, hasta yakını ve ekiple iyi iletişim kurabilir.

12.   Acil vakalarda sakin, doğru ve seri karar verebilir.

13.   Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşur, anlar ve uygular.

14.   Kendisini geliştirmeye yönelik ulusal ve evrensel çalışmaları izleyip bilgiye açık olabilir.

3.       Kullanılan cihazların risklerini bilir ve önlemlerini alabilir.

4.       Hasta ile ilgili tüm kayıtları tutabilir.

5.       Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyerek uygular.

6.       İlk yardım gerektiren durumlarda gerekli müdaheleyi yapabilir.

7.       Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisi kazanabilir.

8.       Uygulama öncesinde, esnasında ve sonrasında hasta ile doktor arasındaki iletişimi sağlayabilir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1.       Elektronörofizyoloji uygulamalarını bilir.

2.       Kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli tıbbi ve teknik terminolojiyi bilir.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

 Elektronörofizyoloji Program Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

3-  Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 3


