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1-Önlisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel 

bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
3 2 3 3 3

2-Alanınla ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. 2 2 2
3-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan 

cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
3 2

4-Alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistiksel 

yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
2

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

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

4-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

5-Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3 2

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları 

çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
3 3 3 3 3

2-Alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm 

önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
2 2 3

3-Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 2 2

1-Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir. 2

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

çalışmalarda uygular.
3 3

1-Alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya 

dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
1 2 1 1 2

2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları 

eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
2

3-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi 

sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır.
3 2

1-Alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir ve uygulama planlarını yorumlar ve 

elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2 3

2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
2 3

3-Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası 

çalışmalarda uygular.
2

10. Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar.

11. Fizik tedavi ve tıp dünyasının gelişimlerini ve bu doğrultuda sahip olduğu bilgilerin önemini kavrayabilme, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirebilme, mesleki etkinliklerinin 

uygulandığı alanlardaki etkisini fark edebilme becerisine sahip olma.

12. Öz değerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve dersler alan birey olma. -Üretken, akılcı, sorgulayan, girişimci, yaratıcı, eleştirel düşünen, 

öğrenmeyi, problem çözmeyi seven, uygulamada karşılaşılan ve ön görülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilme.

13. Çevre duyarlılığı, toplumsal duyarlılık geliştirmiş, farklılıklara saygı gösteren, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum gösteren kişilik özellikleri geliştirme.

14. Mesleki faaliyetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması ile gerekli istatistik bilgilere sahip olur ve bilgilerin duyurulmasında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

15.  Fizyoterapi Programı, bir fizik tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip 

öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

4.    Fizyoterapi Programı, bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren cihazları etkin kullanma becerisi kazanır. Gerekli bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.

5.    Bilim ve teknolojide meydana gelen yenilik, değişim ve gelişimleri takip ederek bunları bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme becerisi sunar.

6.    Hastalar ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını anlama ve vaziyete göre strateji geliştirme becerisi kazandırır.

7.    Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme 

yeteneği sunar.

8.    Hasta hakları, tıpta etik ve çalışanların yükümlülüklerini açıklama becerisi kazanır.

9.    Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgiye sahip ara eleman yetişmesini sağlar.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1.    Fizyoterapi Programı, sık karşılaşılan fiziki hastalık ve engeller, aktivite ve yaşa bağlı kısıtlılıklarla sonuçlanan durumlara yönelik etkin fizyoterapiyi sağlama becerisi kazandırır.

2.    Fizyoterapi Programı, bilimin temel ilkelerini teknoloji ile birleştirerek, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazandırır.

3.    Fizyoterapi Programı, kas ve kemik sistemleri hakkında açıklamalar verirken, bu sistemlerde tedavi yöntemleri becerisi kazandırır.
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