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1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 1

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. 3 3 3 3 3 3 3 2

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, 

sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 2 2 2 3 2

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. 3 2 2 1 1 2 3

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. 3 3 2 3 3 2 2

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. 2 3 2 2 2

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. 2 2 2 2

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 2 3

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 3 1 1 1 1 1

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. 3 3 3 3 2
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanır.
3 1

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim 

kurar.
3 2 2

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 3 1 3 1

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. 1 2 3 2

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. 1

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. 1 1
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

yeterli bilince sahiptir.
3 1 2 2

13.   Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını ve ülkelerin rekabet üstünlüklerini açıklayabilme

14.   Paydaşlarla olumlu ilişkiler geliştirmenin önemini kavrama

15.   Uluslararası çevredeki aktörler ve düzenleyici yapıların işleyişini yorumlayabilme

16.   İç ve dış girişimcilik nitelikleri geliştirebilme  

7.       Bir takım oyuncusu olmanın bilinci ile liderlik özelliklerini kullanabilme

8.       Araştırma yapabilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak karar verebilme

9.       Kararlı ve öz disiplinli bir biçimde müzakere ve ikna tekniklerini kullanabilme

10.   Yeni ticaret projesi geliştirebilme ve yönetebilme

11.   Etik ve sosyal değerlere uygun davranış geliştirebilme

12.   Uluslararası işletmecilik ve ticaret alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel ve teknolojik yöntemlerle yorumlayabilme

1.       Uluslararası işletmecilik ve ticaretin temelini oluşturan disiplinlere (iktisat, hukuk, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, işletme) ait temel kavramları ilişkilendirebilme

2.       Uluslararası işletmecilik ve ticarete ilişkin konularda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, sözlü ve yazılı olarak destekleyerek ilgili paydaşlarla paylaşabilme

3.       Uluslararası işletmecilik ve ticaretin temellerinin yanı sıra uzmanlık alanı olarak ithalat-ihracat uygulamaları, gümrükleme, lojistik ve uluslararası para ve sermaye piyasalarının işleyişi konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olabilme

4.       Uluslararası (tüketici ve sanayi malları) pazarlarının gerekliliklerinin farkında olarak finans, yönetim, üretim ve pazarlama konularında strateji geliştirebilme

5.       Sözlü ve yazılı İngilizceye ek olarak en az bir ticaret alanında geçerliliği olan bir dilde temel iletişim kurabilme

6.       İşletme yönetimi uygulamalarındaki ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, bunların var olan sisteme olabilecek katkılarını istatistiki yöntemlerle hesaplayıp, gerektiğinde sisteme uyarlayabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)


