
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3

1 Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek. X X

2 Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak. X

3 Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak. X

4
Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve

yaratıcı çalışabilmek.
X X X X

5 Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik. X X

6 Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek. X X

7
Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri

analizinde kullanabilmek.
X X X

8 Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.

9
Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik

kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.
X X X

10
Farklı toplum ve kültürlerin tarihlerini karşılaştırma becerisi göstermeyi ve zaman içerisinde gelişen değişim ve süreklilik

olgularına duyarlılık geliştirmeyi içeren karşılaştırmalı bakış açılarına hakimiyet göstermek.

11 Sosyal ve beşeri bilimlerden faydalanarak teori ve kavramlar inşa edebilmek. X

12
Bir araştırma sorusuna yapılan araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz ederek desteklenmiş tarihsel argümanlarla

cevap verebilmek.
X

13
Kaynakların güvenilirliliği, bu kaynakları kullanan tarihçinin yorumunun geçerliliği, argümanda kullanılan kanıtların sağlamlığı

gibi açılardan tarihsel argümanlara eleştirel bir bakışla yaklaşabilmek.
X

14
Çeşitli yazılı üretim biçimlerini kullanarak tarihsel argümanlar geliştirir ve ileri sürerken doğru soruları sormak ve kanıt

kullanmak.
X

A: BİLGİ, Teorik ve Gerçek

B: BECERİ, Bilişsel ve Uygulamalı

C: YETKİNLİK, Bağımsız Çalışma ve Sorumluluk Alma

D: YETKİNLİK, Öğrenme Yeteneği

E: YETKİNLİK, İletişim ve Sosyal Yetkinlikler
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