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1
Alanındaki mevcut ve ileri düzeydeki bilgiyi özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirebilme, derinleştirebilme ve Yüksek Lisans

yeterliliklerine dayalı yenilikçi tanımlar ortaya çıkarabilme
X X X

2
Alanın ilgili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesi konusunda

uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretebilme
X X X X

3 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme X

4
Yenilikçi bir bilgi, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme veya halihazırda bilinen bir bilgi, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı

başka bir alana uyarlayabilme; özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme ve  uygulayabilme
X X X X X X X

5 Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi X X

6 Çalışma alanında araştırma yöntemlerinin kullanımında ileri düzey beceriler edinebilme X X X

7
Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve/veya uygulama üreterek veya önceden bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve/veya uygulamayı bağımsız

olarak farklı bir alana uyarlayarak alandaki ilerlemeye katkıda bulunabilme
X X

8
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir çalışma üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir bilimsel makale

yayınlayarak alanındaki bilgi sınırlarını genişletebilme
X X

9 Yenilikçi ve disiplinler arası problem çözmeyi gerektiren bağlamlarda liderlik yapabilme X X X X X X

10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanında yeni fikirler ve yöntemler

geliştirebilme
X X X X

11 Sosyal bağlantıları ve bunların davranış normlarını araştırabilme, iyileştirebilme ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eyleme geçebilme X X X

12
Alanında profesyonellerle fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşleri savunabilme ve alanda yetkinliği göstererek etkili iletişim

kurabilme
X X X

13
En az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde yabancı dil kullanarak akranlarıyla sözlü, yazılı ve görsel olarak iletişim kurabilme ve

tartışabilme
X

14
Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeler sunarak toplumun bilgi toplumuna geçişine ve sürdürülebilirlik sürecine katkıda

bulunabilme
X X

15 Alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşimde bulunabilme X

16
Alanındaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini

destekleme
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
F: YETKİNLİK, Alana Özgü

İLGİLİ ALANA AİT ULUSAL YETERLİLİKLER

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİYÖNETİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAM ÇIKTILARI

*TYYÇ Temel Alanı Yeterlilikleri için lütfen http://tyyc.yok.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. 


