
Bölüm: Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Ebelik
TYYÇ	DÜZEY	YETERLİKLERİ TYYÇ	TEMEL	ALAN	YETERLİKLERİ PROGRAM	YETERLİKLERİ	(ÖĞRENME	ÇIKTILARI)Düzey:LİSANSTYYÇ:6.DÜZEYEQF-LLL:6.DÜZEYQF-EHEA:1.DÜZEY
BİLGİ
Kuramsal	ve/veya	olgusal	bilgi	sınıflandırmasına	göre	
düzenlenmiştir.-	Alanındaki	güncel		bilgileri	içeren	ders	kitapları,	uygulama	araç-gereçleri	ve	diğer	kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı	bilgilere	sahip	olma.

1-Sağlık	alanındaki	temel	ve	güncel	bilgileri	içeren	ders	kitapları,	uygulama araç-gereçleri ve multimedya	eğitim	araç	gereçleri	ile	diğer	kaynaklarla	desteklenen	ileri	düzeydeki	kuramsal	ve	uygulamalı	bilgilere	sahiptir.	2-Bilginin	doğası,	kaynağı,	sınırları,	doğruluğu,	güvenirliliği	ve	geçerliliğini	değerlendirme	bilgisine	sahiptir.	3-Sağlık	alanındaki	bilimsel	bilgiye	ulaşma,	güncel	literatürü	izleme,	değerlendirme	ve	uygulayabilme	bilgisine sahiptir.  

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirir.PY3 Mesleki	uygulamaları	ve	sorumluluklarını	profesyonel	ebelik	değerleri	ve	etik	ilkeleri	doğrultusunda	gerçekleştirir.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY7 Sağlık	sorunlarına	duyarlı	olur.	Yaşam	boyu	öğrenme	davranış	becerisi	kazanır.		Mesleki	kariyer stratejilerine sahip olur.PY8 Sağlık	ekibi	içerisinde	etkili	iletişim,	liderlik	ve	yönetim becerilerine sahiptir.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.PY12 Sağlık	politikalarının	oluşturulmasına	katkı	sağlar,	yasal	mevzuata	uygun	olarak	görev,	yetki	ve	sorumluluklarına	uygun	davranır	ve	mesleki	sorunları	çözmede	sorumluluk	üstlenir.
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-	Alanındaki	güncel		bilgileri	içeren	ders	kitapları,	uygulama	araç-gereçleri	ve	diğer	kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı	bilgilere	sahip	olma.
1-Sağlık	alanındaki	temel	ve	güncel	bilgileri	içeren	ders	kitapları,	uygulama araç-gereçleri ve multimedya	eğitim	araç	gereçleri	ile	diğer	kaynaklarla	desteklenen	ileri	düzeydeki	kuramsal	ve	uygulamalı	bilgilere	sahiptir.	2-Bilginin	doğası,	kaynağı,	sınırları,	doğruluğu,	güvenirliliği	ve	geçerliliğini	değerlendirme	bilgisine	sahiptir.	3-Sağlık	alanındaki	bilimsel	bilgiye	ulaşma,	güncel	literatürü	izleme,	değerlendirme	ve	uygulayabilme	bilgisine sahiptir.  

PY13 Ebelik	uygulamalarında	bölgesel	ve	ulusal	düzeyde	toplum	sağlık	sorunlarına	duyarlı	olur	ve	sağlık	düzeyini	arttırmaya	katkıda	bulur.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.

BECERİLER
Bilişsel	ve/veya	uygulama	becerileri	olarak	düzenlenmiştir.-	Alanında	edindiği	ileri	düzeydeki kuramsal ve uygulamalı	bilgileri	kullanabilme.

1-Sağlık	alanında	edindiği	ileri	düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış	verileri	yorumlar	ve	değerlendirir,	sorunları	tanımlar,	analiz	eder,	araştırmalara	ve	kanıtlara	dayalı	mesleki	ve	etik	değerleri	gözeterek	çözüm	önerileri	geliştirir,	bilgiyi	paylaşır,	ekip	çalışması	yapar.	2-Sağlık	ve	araştırma	alanı	ile	ilgili	bilgi	teknolojilerini	kullanır.	3-Sağlık	alanında	edindiği	ileri	düzeydeki	kuramsal	ve	uygulamalı	bilgileri	kullanarak birey, aile ve topluma yönelik	sağlık	eğitimi	yapar.	4-Alanına	özgü	sorunlara	bilimsel	veriler/kanıtlar	doğrultusunda	çözüm	üretir.  

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirir.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.
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KİŞİSEL	VE	MESLEKİ	YETKİNLİKLER
Bağımsız	Çalışabilme	ve	Sorumluluk	Alabilme	Yetkinliği-		Alanı	ile	ilgili	ileri	düzeydeki	bir	çalışmayı		bağımsız	olarak	yürütebilme. 1-Sağlık	alanı	ile	ilgili	sahip	olduğu	ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak	bir	çalışmayı	bağımsız	olarak	yürütür	ve	bu	alanda	çalışan	diğer	meslek	grupları	ile	işbirliği	içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.	2-Sağlık	alanı	ile	ilgili	uygulamalarda	karşılaşılan	ve	öngörülemeyen	karmaşık	sorunları	çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak	sorumluluk	alır.	3-Sorumluluğu	altında	çalışanların	bir	proje	çerçevesinde	gelişimlerine	yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci	izleyip	değerlendirir.	4-Alanına	özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu	yerine	getirir/tanımlayıcı	düzeyde	araştırma	yapar.  

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.
Öğrenme	Yetkinliği-		Alanında	edindiği	ileri	düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel	bir	yaklaşımla	değerlendirebilme,

1-Sağlık	alanında	edindiği	ileri	düzeydeki	bilgi	ve	becerileri	eleştirel	bir	yaklaşımla	değerlendirir.	2-Öğrenme	hedeflerini	belirler	ve	öğrenmeyi	öğrendiğini	gösterir.	3-Öğrenme	kaynaklarını	belirler,	kaynaklara	etkin/hızlı	erişir.	4-Yaşam	boyu	öğrenmeyi	benimsediğin	gösterir,	gelişime	açıktır	ve	bu	davranışı	devam	ettirir.	5-Bilgiye	ulaşma	yollarına	karar	verir	ve	uygular.  

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirir.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.
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-		Alanında	edindiği	ileri	düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel	bir	yaklaşımla	değerlendirebilme,
1-Sağlık	alanında	edindiği	ileri	düzeydeki	bilgi	ve	becerileri	eleştirel	bir	yaklaşımla	değerlendirir.	2-Öğrenme	hedeflerini	belirler	ve	öğrenmeyi	öğrendiğini	gösterir.	3-Öğrenme	kaynaklarını	belirler,	kaynaklara	etkin/hızlı	erişir.	4-Yaşam	boyu	öğrenmeyi	benimsediğin	gösterir,	gelişime	açıktır	ve	bu	davranışı	devam	ettirir.	5-Bilgiye	ulaşma	yollarına	karar	verir	ve	uygular.  

PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.PY12 Sağlık	politikalarının	oluşturulmasına	katkı	sağlar,	yasal	mevzuata	uygun	olarak	görev,	yetki	ve	sorumluluklarına	uygun	davranır	ve	mesleki	sorunları	çözmede	sorumluluk	üstlenir.PY13 Ebelik	uygulamalarında	bölgesel	ve	ulusal	düzeyde	toplum	sağlık	sorunlarına	duyarlı	olur	ve	sağlık	düzeyini	arttırmaya	katkıda	bulur.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.
İletişim	ve	Sosyal	Yetkinlik-	Alanı	ile	ilgili	konularda	ilgili	kişi	ve	kurumları	bilgilendirebilme; düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	yazılı	ve sözlü olarak aktarabilme.

1-Sağlık	alanı	ile	ilgili	konularda	ilgili	kişi	ve	kurumları	bilgilendirir;	düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	yazılı	ve	sözlü	olarak	aktarır;	ilgili	kişi	ve	kurumların	düşüncelerini,	istek	ve	beklentilerini	dinler.	2-Sağlık	alanı	ile	ilgili	konularda	düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip	çalışması	içinde	ve	sürecin	etkin	bir	elemanı	olarak	uzman	olan	ve	olmayan	kişilerle	paylaşır.	3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı	sosyal	çevre	için	diğer	meslek	grupları	ile	işbirliği	içinde	proje ve etkinlikler düzenler ve bunları	uygular.	4-Bir	yabancı	dili	en	az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde	kullanarak	alanındaki	bilgileri	izler	ve	meslektaşları	ile	iletişim	kurar.	5-Alanının	gerektirdiği	en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı	Düzeyinde	bilgisayar	yazılımı	ile	birlikte	bilişim	ve	iletişim	teknolojilerini	kullanır.	6-Sağlık	alanında	toplumun	ve	dünyanın	gündemindeki	olayları/gelişmeleri	izler	ve	değerlendirir.	7-Sözlü	ve	yazılı	olarak	etkili	iletişim	kurar.	8-Kültürlerarası	iletişim	kurma	bilgi	ve	becerisine sahiptir. 9-Mesleki aktivite ve	uygulamalarını	etkin	ve	güvenli	şekilde	belgeler/doğru	ve	etkili	kayıt	tutar.  

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirir.PY3 Mesleki	uygulamaları	ve	sorumluluklarını	profesyonel	ebelik	değerleri	ve	etik	ilkeleri	doğrultusunda	gerçekleştirir.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY8 Sağlık	ekibi	içerisinde	etkili	iletişim,	liderlik	ve	yönetim becerilerine sahiptir.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.
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-	Alanı	ile	ilgili	konularda	ilgili	kişi	ve	kurumları	bilgilendirebilme; düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	yazılı	ve sözlü olarak aktarabilme.
1-Sağlık	alanı	ile	ilgili	konularda	ilgili	kişi	ve	kurumları	bilgilendirir;	düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	yazılı	ve	sözlü	olarak	aktarır;	ilgili	kişi	ve	kurumların	düşüncelerini,	istek	ve	beklentilerini	dinler.	2-Sağlık	alanı	ile	ilgili	konularda	düşüncelerini	ve	sorunlara	ilişkin	çözüm	önerilerini	nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip	çalışması	içinde	ve	sürecin	etkin	bir	elemanı	olarak	uzman	olan	ve	olmayan	kişilerle	paylaşır.	3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı	sosyal	çevre	için	diğer	meslek	grupları	ile	işbirliği	içinde	proje ve etkinlikler düzenler ve bunları	uygular.	4-Bir	yabancı	dili	en	az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde	kullanarak	alanındaki	bilgileri	izler	ve	meslektaşları	ile	iletişim	kurar.	5-Alanının	gerektirdiği	en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı	Düzeyinde	bilgisayar	yazılımı	ile	birlikte	bilişim	ve	iletişim	teknolojilerini	kullanır.	6-Sağlık	alanında	toplumun	ve	dünyanın	gündemindeki	olayları/gelişmeleri	izler	ve	değerlendirir.	7-Sözlü	ve	yazılı	olarak	etkili	iletişim	kurar.	8-Kültürlerarası	iletişim	kurma	bilgi	ve	becerisine sahiptir. 9-Mesleki aktivite ve	uygulamalarını	etkin	ve	güvenli	şekilde	belgeler/doğru	ve	etkili	kayıt	tutar.  

PY13 Ebelik	uygulamalarında	bölgesel	ve	ulusal	düzeyde	toplum	sağlık	sorunlarına	duyarlı	olur	ve	sağlık	düzeyini	arttırmaya	katkıda	bulur.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.
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Alana Özgü Yetkinlik-	Alanı	ile	ilgili	verilerin	toplanması,	yorumlanması,		uygulanması	ve	sonuçlarının	duyurulması	aşamalarında	toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik	değerlere	uygun	hareket	etme.

1-Sağlık	alanı	ile	ilgili	verileri	toplar,	yorumlar,	uygular	ve	sonuçlarının	duyurulması	aşamalarında	ilgili	disiplinlerden	kişilerle	işbirliği	yapar	ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere	uygun	hareket	eder.	2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır	ve	bu	süreçlere	katılır.	3-Bebek	ve	çocukları	da	kapsayacak	şekilde,	birey	ve	halk	sağlığı,	çevre	koruma	ve	iş	güvenliği	konularında	yeterli bilince sahiptir ve uygular. 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları	ile	ilgili	yasa,	yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına	uygun	davranır.	5-Profesyonel	kimliği	ile	meslektaşlarına	rol	model	ve	topluma	örnek	olur.	6-Sağlıklı	ve/veya	hasta	bireyin	yapısı,	fizyolojik	fonksiyonları	ve	davranışları;	bireyin	sağlığı	ile	fiziksel	ve	sosyal	çevresi	arasındaki	ilişkisini	anlamaya	yetkindir.	7-Mezuniyet	sonrası	kurum	içi,	yerel,	ulusal	ve	uluslararası	eğitimlere	katılır;	bunları	kredilendirir	ve	belgeler. 8-Etik ilkelerin ve etik kurulların	eğitim-	uygulama	ve	araştırma	alanlarında	birey	ve	toplum	için önemini bilir.

PY1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel bilgi, beceri, tutum ve yetkinlik sahibi olur. Çağdaş	rollere	sahiptir.	Kanıta	dayalı	uygulamaları	yapar.PY2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirir.PY4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.	PY5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/fetüs/yenidoğan	izlemi	yapar	ve	değerlendirme	hizmetlerini	uygular.PY6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapar.	Görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunur,	gerektiğinde	sevk	eder.PY7 Sağlık	sorunlarına	duyarlı	olur.	Yaşam	boyu	öğrenme	davranış	becerisi	kazanır.		Mesleki	kariyer stratejilerine sahip olur.PY9 Dahili ve cerrahi sorunlara uygun ebelik girişimleri	planlar	ve	uygular.PY10 Sağlık,	sosyal	ve	toplum	bilimlerinde	bilimsel	araştırmaları	takip	eder,	sonuçlarını	yorumlar	ve	ebelik	uygulamalarında	kullanır.PY11 Ebelik	uygulamalarında	eleştirel	düşünür,	problem	çözme	sürecini,	bütüncül	yaklaşımı,	eğitim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanır.PY14 Üreme	sağlığı	konusunda	bireylere	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verir.
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Program: Faculty of Health Sciences Midwifery 
Department
DESCRIPTIONS OF LEVELS OF 
QUALIFICATIONS IN TYYÇ

DESCRIPTIONS OF FIELDS OF 
QUALIFICATIONS IN TYYÇ

PROGRAM QUALIFICATIONS (LEARNING 
OUTCOMES)LEVEL:Bachelor's DegreeTYYÇ:6 TH LEVELEQF-LLL:6 TH LEVELQF-EHEA:FIRST CYCLE

KNOWLEDGE
Described in terms of theoretical and factual knowledge.Having advanced theoretical and practical knowledge which is based and supported by the course books that involve current information in the field, application tools - equipments and other resources.

S/he has an advanced theoretical and applied knowledge which are reasoned by means of the materials in the field of healthcare; course books containing basic and up-to-date knowledge, application equipment and multimedia training tools and other sources. S/he has the capacity of evaluating the nature, source, limits, accuracy, reliability and validity of information. S/he can search and find scientific knowledge, follow up-to-date literature, evaluate and put such knowledge into use. 

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ2 Associates midwifery with fundamental information gained from Health, social and behavioral sciencesPQ3 Performs professional practices and responsibilities in line with professional midwifery values and ethical principlesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ7 Be sensitive to health problems. Gains lifelong learning behavior skills. Have professional career strategiesPQ8 Use effective communication, leadership and management skills within the healthcare teamPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ12 Contributes to the formation of health policies, act in accordance with its duties, powers and responsibilities in line with legal regulations and takes responsibility for solving occupational problemsPQ13 Be sensitive to community health problems at regional and national level in midwifery practices and contributes to increasing the level of healthPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health
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SKILLS
Described in terms of cognitive and practical skills.Being able to use the advanced theoretical and practical knowledge acquired in the field.

Using his/her advanced healthcare knowledge and skills, s/he can comment on and evaluate scientifically proven data, identify problems, analyze, develop possible solutions within the boundaries of professional and ethical values, share information, collaborate. S/he can use information technology related to healthcare and research fields. S/he can conduct healthcare training for individuals, families and society using his/her advanced theoretical and applied knowledge in healthcare. S/he can produce solutions for field specific problems in accordance with scientific data and evidence.

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ2 Associates midwifery with fundamental information gained from Health, social and behavioral sciencesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN 
TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & ResponsibilityBeing able to conduct an independent advanced level study in the field. Using his/her advanced knowledge in healthcare field, s/he can conduct a study individually, and s/he collaborate with other professional groups in this field to get involved in team work and take responsibility. S/he can take responsibility, either individually or as a team member, to resolve complex and unforeseen problems encountered in the applications of healthcare field. For the improvement of his/her subordinates, S/he can plan and conduct a project and evaluate their progress. S/he can fulfill the responsibility of generating knowledge/conducting descriptive research in his/her field.  

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ

PROGRAM YETERLİKLERİ (PROGRAM ÖĞRENME 
ÇIKTILARI) -TYYÇ İLİŞKİSİ

FR-03Tarih/Date:11/1/2020



Learning to LearnBeing able to evaluate advanced knowledge and skills acquired in the field critically. S/he can evaluate the advanced knowledge and skills s/he learned in the field of healthcare with a critical approach. S/he can determine the learning objectives and prove that s/he learned how to learn. S/he can identify sources of learning and reach these sources in a fast and efficient manner. S/he adopts lifelong learning, s/he is open to improvement and keeps maintaining this manner. S/he can determine the ways to find information and puts them into use.  

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ2 Associates midwifery with fundamental information gained from Health, social and behavioral sciencesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ12 Contributes to the formation of health policies, act in accordance with its duties, powers and responsibilities in line with legal regulations and takes responsibility for solving occupational problemsPQ13 Be sensitive to community health problems at regional and national level in midwifery practices and contributes to increasing the level of healthPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health
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Communication & SocialBeing able to inform the relevant people and institutions on issues in the field; Being able to deliver the thoughts and suggestions for solutions to problems both orally and written.

S/he can inform respective individuals and organizations; conveys his/her thoughts and solutions in a verbal and written manner; listens to the thoughts, requests and expectations of individuals and organizations in question. S/he can share his/her opinions and solution suggestions with experts and non experts by means of reasoning his/her ideas with qualitative and quantitative data and being actively involved in team work. As a responsible member of the society, s/he collaborates with the members other professions to plan and carry out projects and activities. Having proficiency in one foreign language at the Global Level of B1 (minimum) European Language Portfolio, s/he can communicate with his/her colleagues and follow the developments in his/her field. Having the minimum amount of computer skills, European Computer Driving License Level, required by his/her field, s/he can use information and communication technologies. S/he follows and evaluates the events/developments on the agenda of the society and world regarding the field of healthcare. S/he has written and oral communication skills. S/he has intercultural communication skills. S/he can document/keep a record of professional activities and applications in an efficient, secure and accurate manner. 

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ2 Associates midwifery with fundamental information gained from Health, social and behavioral sciencesPQ3 Performs professional practices and responsibilities in line with professional midwifery values and ethical principlesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ8 Use effective communication, leadership and management skills within the healthcare teamPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ13 Be sensitive to community health problems at regional and national level in midwifery practices and contributes to increasing the level of healthPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health
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Occupational and/or VocationalBeing able to comply with social, scientific, cultural and ethical values related to the field during the phase of data collection, interpretation, and publicizing the results of the implementation.

In the field of healthcare, s/he can collect, interpret and put the data into practice. At the stage of announcing the findings, s/he can collaborate with people from related disciplines and s/he acts in accordance with social, scientific, cultural and ethical values. S/he complies with quality management and gets involved in its processes. S/he is conscious about the health of individuals and community (including babies and children), environmental protection and occupational safety, and s/he acts accordingly. S/he acts in accordance with law, regulations, legislation and professional ethics in terms of his/her individual duties, rights and responsibilities. S/he sets an example to his/her colleagues and the society with his/her professional identity. The state of health of an individual, physical or mental, is not an obstacle to his/her interactions with the environment around him/her. S/he participates in in-house, local, national and international trainings; documents and evaluates them. S/he is aware of the significance of ethical principles and ethical committees for the individuals and society in the field of training, application and research. 

PQ1 Have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery. Has modern roles. Makes evidence-based practicesPQ2 Associates midwifery with fundamental information gained from Health, social and behavioral sciencesPQ4 Provides follow-up, training and consultancy services on women's and children's healthPQ5 Follows and applies evaluation servicesto the mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum periodPQ6 Makes individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period. Makes appropriate interventions in risky situations and dispatches when necessaryPQ7 Be sensitive to health problems. Gains lifelong learning behavior skills. Have professional career strategiesPQ9 Plan and apply appropriate midwifery interventions to internal and surgical problemsPQ10 Follow scientific research in health, social and social sciences, interpret the results and can use in midwifery practicesPQ11 Think critically in midwifery practices, use problem solving process, holistic approach, education methods and techniquesPQ14 Provide necessary training consultancy services to individuals on reproductive health
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