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1
Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı

sorumluluklara dair bilinçlenmek
X X

2
Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinler arası yaklaşımlar

geliştirmek
X X

3
Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda

hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak
X X X

4 Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkin iletişim kurabilmek X X X X X

5
Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak;

çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak
X X X

6 Ekonomiye ve işletmenin ana işlevsel alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu göstermek X X

7 Beşeri bilimler, fen bilimleri, matematik ve edebiyata ilişkin genel bir bilgiye sahip olduğunu göstermek X X X

8 Hukuka ve etiğe ilişkin temel bir bilgiye sahip olduğunu, toplumsal ve etik sorumlulukların farkında olduğunu göstermek X

9 Farklı eğitimsel, toplumsal ve kültürel temellere sahip kişilerin bulunduğu ekip ve ortamlarda etkili bir şekilde çalışabilmek X X X X X X X

10 İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek X

11

Açık görüşlü sorgulama yürütebilmek ve araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak, dolayısıyla:

*Güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini

bilmek,

*Analiz sonuçlarını kullanarak bilinçli kararlar vermek.

X X X X X X X

12 Yazılı iletişim, sunum ve veri analizine ilişkin ofis yazılımlarını kullanabilmek X

13
Ekonomik, siyasi, kültürel, yasal ve yönetmelik ile ilgili çevresel/durumsal farklılıklar dolayısıyla yöneticilerin iş ortamlarında farklı fırsatlar

ve zorluklar yaşayabilecekleriyle ilgili farkındalık sağlamak.
X X 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

YÖNETİM BİLİMLERİ LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

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

İLGİLİ ALANA AİT ULUSAL YETERLİLİKLER

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ


