BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI
(Kısaltmalar: PÇ: Program Çıktısı, <DUÇEP-A1-… anahtar DUÇEP yeterlikleri)
TYYÇ
PÇ
Açıklaması
Sınıfı
PÇ1)
Bilgi
Kurumsal Olgusal

PÇ2)
PÇ3)
PÇ4)

PÇ5)
Beceri
Bilişsel Uygulamalı
PÇ6)
PÇ7)
PÇ8)

Temel tıbbi bilimler konusunda kuramsal ve olgusal bilgi birikimine
sahiptir. <DUÇEP-A1-A2-A3>
Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini
açıklayabilir. <DUÇEP-A1-A2-A3>
Teknik ekipmanlar, alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi
sahibidir. <DUÇEP-A1-A2-A3>
İstatistik hakkında bilgi sahibidir. İstatistiği çalışmalarında araç
olarak kullanır. <DUÇEP-A1-A2-A3>
Koruyucu sağlık hizmetlerine değer verir, birincil korunma (sağlığın
korunması için hastalıkların oluşumunun önlenmesi), ikincil
korunma (erken tanı ve tedavi) ve üçüncül korunma
(rehabilitasyon), dördüncül korunma (aşırı ve gereksiz tanı ve
tedavinin önlenmesi) hizmetleri sunar, bu konularda danışmanlık
hizmeti verir. <DUÇEP-A3-B3-G1-G2-G3-G4-G8-G9-G10>
Diş hekimliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden
gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar,
değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve
çözüm önerileri getirir. <DUÇEP-G1-G11-G12-G14>
Alanında araştırma planlar, yürütür ve raporunu yazar. <DUÇEPA2>
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür,
sorumluluk alır. <DUÇEP-C1-E2-E3-E9>

Bağımsız
Çalışma sınırlarını doğru olarak saptar, gerektiğinde konsültasyon
Çalışabilme PÇ9)
ister ve hastasını uzmana yönlendirir. <DUÇEP-G1>
ve
Sorumluluk
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde
Alabilme
PÇ10)
istatistiksel analiz yapar. <DUÇEP-A2-A3>
Yetkinliği
Bireysel ve ekip çalışmalarında aldığı sorumluluğu yerine
PÇ11) getirebilecek temel yöneticilik ve liderlik becerilerine sahiptir.
<DUÇEP-E2-E6-G7>
Hasta tanı ve tedavi planı sürecinde problem çözme ve eleştirel
PÇ12)
düşünme becerisini kullanarak klinik karar verir. <DUÇEP-A1>
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile
PÇ13) ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. <DUÇEPÖğrenme
A2-A3>
Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek; sürekli profesyonel
PÇ14) gelişimini sağlayacak planlamayı yapar, uygular ve mesleki açıdan
sürekli gelişim sağlar. <DUÇEP-B1-E5-F4>

PÇ15)

İletişim ve
Sosyal
Yetkinlik

Bilgilerini tüm paydaşlara yazılı ve/veya sözlü olarak etkin bir
biçimde aktarır. <DUÇEP-C1-C2-C3-C4-C5>

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri
PÇ16) yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları
geliştirmek üzere gereğini yapar. <DUÇEP-B5-B6-E4-G5>
PÇ17)

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde
kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. <DUÇEP-C2-C3>

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim
PÇ18) ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. <DUÇEP-E4-F1F2-F3-F4>
PÇ19)

Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
<DUÇEP-B2-B3-B5-B6-G6-G13-G15>

Bireylerin ve toplumun sağlığının geliştirilmesine etki eder.
Alana Özgü PÇ20)
<DUÇEP-D1-D2-D3-D5-D6>
Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel
değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
PÇ21)
konularında yeterli bilince sahip olur. <DUÇEP-B4-D4-E1-E7-E8E9-G8>

