IġIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENFORMASYON TEKNOLOJĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ
Lisans eğitimi süresince edindiği matematik ve fen bilimleri konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini Enformasyon Teknolojileri alanındaki problemlerin çözümüne yönelik olarak
1
kullanabilmek.
Yüksek lisans düzeyindeki bir problemi analiz edebilme, çözüme yönelik bilişimsel gereksinimleri tespit edebilme ve tanımlayabilme; çözüme yönelik teknoloji, araç, standart, protokol ve bileşenleri
2
anlayabilme, belirleyebilme ve seçebilme yeteneği geliştirmek.
Yüksek lisans düzeyindeki enformasyon teknolojileri problemlerinin çözümüne yönelik olarak; yazılım çözümleri, güvenlik modeli, bilgisayar ve ağ alt yapısı, alt enformasyon sistemlerini ve benzeri
3
bileşenleri de içeren bir enformasyon teknolojileri sistemi önerebilme, analiz edebilme, tasarlayabilme, test edebilme ve kullanabilme becerisi kazanmak.
Bilişimin bireyler, organizasyonlar ve toplum üzerindeki lokal ve global etkilerini analiz edebilme ve iletişim yolu ile aktarabilme; ve enformasyon teknolojileri teknik, beceri ve araçlarını olağan bilişim
4
uygulamaları yanında çağdaş metodolojilerin etkinliklerini geliştirme yolunda kullanabilme yeteneği geliştirmek.
Yabanci bir dilde her tür ilgili izleyici kitlesi ile sözlü ve yazılı medya araçlarını kullanarak etkili bir biçimde iletişim kurabilmek, bu amaçla dokümantasyon hazırlayabilme yeteneği kazanmak; ve
5
akademik yazma becerileri edinmek.
6

Enformasyon teknolojileri mesleği ve araştırmaları ile ilgili profesyonel, ahlaki, etik, sosyal sorun ve sorumlulukları anlayabilme ve öğretebilme yeteneği kazanmak.

7

Enformasyon teknolojileri uzmanlık alanına ait ya da dışındaki çeşitli konularda bilgi birikimi edinebilme, özgün çalışmalar yapabilme ve farklı araştırma alanlarında çalışan kişilerden oluşan
heterojen gruplarda disiplinler arası liderlik ve araştırma yapabilme becerileri kazanmak.

8

Güncel enformasyon teknoljileri araştırmalarını takip edebilmeye yönelik kişisel gelişim için hayat boyu öğrenme ve mesleki gelişimi sürdürebilme yeteneği edinmek.
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BECERĠLER

2- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları

tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık
durumları çözümler ve yorumlar.
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■
■

■

■
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■
■

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilme.

■
■

2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen
bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler
oluşturabilme.

■
■

■
■

3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.
1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız
olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKĠNLĠKLER

durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

■
■
■

■
■

1- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı
bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve
derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi
kavrayabilme.

Bağımsız ÇalıĢabilme ve
Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Bağımsız ÇalıĢabilme ve
Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

■
■
■

■

■
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■

BECERĠLER

bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine
kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2- Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve
modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı
bilgiye sahiptir.
1- Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder,
çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi
yöntemler uygular.
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BĠLGĠ

BĠLGĠ

1- Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında
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1- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında

ĠletiĢim ve Sosyal Tetkinlik

YETKĠNLĠKLER

1- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde

kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgğ Yetkinlik

■

■

2- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan
dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir
şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3- Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.

1- Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması,
YETKĠNLĠKLER

■
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2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir
bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde
değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde
kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme harekete geçebilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
harekete geçebilme.
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,
uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme.

■
■
■

duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde
toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve
nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki
gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde
aktarabilme.

■
■

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları
geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri
çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya
uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

YETKĠNLĠKLER

■

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve
öğrenmesini yönlendirebilme.
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■

■
■
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■

Alana Özgü Yetkinlik

farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
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Öğrenme Yetkinliği
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Öğrenme Yetkinliği
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