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2-Alanına ilişkili disiplinler arası etkileşimi ve gelişimi kavrar. 3 2 1 3 2 3 3

3-Yaptığı / katıldığı faaliyetlerin raporunu yazar ve üstlerine sunar. 1 2 1 2 2 2

5-Alan ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 3 3 3 2 3 1

3-Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip çalışması olarak yürütür. 2 3 1 3 3 3 2 2

3-Bir yabancı dili karşısındaki ile iletişim kuracak düzeyde bilir. 3 3 3

6- Mesleğin geliştirilmesine yönelik katkıda bulunur. 3 3 2 1 3

7-Hastane içerisindeki diğer alanlar ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 3 3 3 1

14.      Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

15.      Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

8.          Meslekleri ile ilgili süreçleri planlayıp, uygular.

9.          Birbirine bağımlı birden fazla takım ile çalışma becerisine sahiptir.

10.      Tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları, kurallarına uygun olarak etkin bir şekilde yapar.

11.      Tıbbi arşiv oluşturma ve işletme için gerekli mevzuat bilgileri, dosya hareketliliğini ve korunmasını sağlayarak arşiv hizmetlerini yürütür.

12.      Mesleği ile ilgili yönetmelikleri anlar ve yönetmeliğin gereğine göre uygular.

13.      Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanır.

2.          Aktif bir şekilde klavye kullanım becerisine sahip olur.

3.          Mesleğini icra ederken yerine getirmesi gereken sorumlulukların ve etik davranışların bilincine sahip olur.

4.          Branşının gerekliliği olan bilgisayar uygulamalarını etkin ve etkili bir şekilde öğrenme.

5.          Hastane içerisindeki mesleki alan ile ilgili terminoloji bilgilerine sahip olur.

6.          Mesleğini uygularken olası bir problemle başa çıkma ve sonuca varma da etkin görev alır.

7.          Meslek ile ilgili bilgileri mesleki uygulamalarda kullanır.

1.          Hastalarla, hasta yakınları ile, diğer sağlık profesyonelleri vb. kişilerle sağlıklı iletişim kurar.
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Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik
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BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)
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Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
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1 35-Alanı ile ilgili konularda planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

4-Sunacağı hizmet ile ilgili güncel gelişmeleri çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri 

doğrultusunda değerlendirir.

3-Alanı ile bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, birimler arası çalışmalarda uygular.

2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri 

gözetir ve bu değerleri öğretir.

1-Mesleği ile ilgili konularda uygulama planları oluşturur, sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

4-Mesleki gereklilik düzeyinde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibidir.

2-Çalışma ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerleri eleştirel bir bakış açısıyla inceler.

1-Alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi faaliyetlerini aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı ve sözlü bir 

biçimde paylaşır.
33

4-Alanı ile ilgili mesleki gelişimi ve yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirildiği çalışmaları takip eder.

3-Yapılan işlemleri kayıt altına almayı amaçlayan uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında 

kayıt oluşturacak düzenlemeler yapar.
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2-Sağlık alanında bir makaleyi okuyup anlayabilecek düzeyde istatistiki bilgiye sahip olur.

1-Alanı ile ilgili yapılacak eleştirel bir yaklaşımı değerlendirir ve olması gerekenin öğrenilmesine yönlendirir.

4-Bilimsel bir makaleyi okuyup anlayabilecek düzeyde bilgiye sahip olur.

2-Alanı ile ilgili öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak 

çözüm üretir.

1-Alanı ile ilgili geliştirilebilecek konuları belirler, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları 

değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
3

36-Alan ile ilgili yapılacak araştırmalarda “daha iyiyi” bulma düşüncesini benimser. 2 1 2

4-Alanının gerektirdiği bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçları kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve 

sorunları çözümler.

2-Alanında sahip olduğu bilgileri farklı birimlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlama, 

analiz ve çözüm önerileri getirir.

1-Alanı ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve derinleştirebilme becerisine 

sahiptir.

324-Alana yönelik yönetmeliklerin ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibidir.

3-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer araçlar hakkında bilgi sahibidir.

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

1-Ön lisans düzeyi yeterliliklerinde sağlık alanında güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.


