MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Seviye Tanımlayıcıları
8 seviyenin her biri, o seviyedeki ve herhangi bir yeterlilik sistemindeki yeterliliklerle ilgili öğrenme kazanımlarını ifade eden tanımlayıcılar setiyle tanımlanmaktadır.

Seviye 1

Bilgi

Beceri

Sorumluluk ve Bağımsızlık

AYÇ bağlamında bilgi,
kuramsal ve olgusal bilgi olarak
tanımlanmaktadır.

AYÇ bağlamında beceri, bilişsel (mantıksal, sezgisel
ve yaratıcı düşünmeyi de içerir) ve uygulama
becerileri (el becerisi ile yöntem, malzeme, araç ve
gereçlerin kullanılmasını da içerir) olarak
tanımlanmaktadır.

AYÇ bağlamında sorumluluk ve bağımsızlık,
öğrenenin bilgi ve becerilerini bağımsız şekilde ve
sorumluluk alarak uygulama yeteneği anlamına
gelmektedir.

Temel genel bilgi

Basit kuralları ve araçları kullanarak alışılagelmiş Yapılandırılmış ortamlarda doğrudan gözetim
(rutin) sorunları çözmek ve görevleri yürütmek altında çalışmak veya öğrenmek
amacıyla uygun bilgiyi kullanmak için gerekli, temel
bilişsel ve uygulama becerileri

Seviye 1 ile ilgili öğrenme
kazanımları
Seviye 2
Seviye 2 ile ilgili öğrenme
kazanımları
Seviye 3
Seviye 3 ile ilgili öğrenme
kazanımları
Seviye 4
Seviye 4 ile ilgili öğrenme
kazanımları

Çalışma veya öğrenme alanına Eylemin rutinleri ve stratejileri tanımlayan kurallarla Gözetim altında bir miktar bağımsız şekilde
ilişkin temel olgusal bilgi
yönlendirildiği görevleri yürütmek üzere becerileri çalışmak veya öğrenmek
ve anahtar yetkinlikleri kullanmak
Çalışma
veya
öğrenme
alanındaki olgulara, ilkelere,
süreçlere ve genel kavramlara
ilişkin bilgi

Temel yöntem, araç, malzeme ve bilgiyi seçerek ve Çalışma veya öğrenme alanındaki görevlerin
uygulayarak sorunları çözmek ve görevleri yürütülmesi için sorumluluk almak.
yürütmek için gerekli, bilişsel ve uygulamalı bir dizi
Sorunların çözümünde mevcut koşullara göre
beceri
davranışlarını uyarlamak.

Çalışma veya öğrenme alanının Çalışma veya öğrenme alanındaki özgün sorunlara Genellikle öngörülebilen ancak değişime açık
geniş kapsamlı bağlamlarına ait çözüm üretmek için gerekli, bilişsel ve uygulamalı çalışma veya öğrenme ortamlarına ait yönergeler
kuramsal ve olgusal bilgi
bir dizi beceri
kapsamında kendi kendini yönetmek.
Çalışma
veya
öğrenme
faaliyetlerini
değerlendirmek ve geliştirmek için bir miktar
sorumluluk alarak başkalarının yürüttüğü
alışılagelmiş (rutin) işleri gözetlemek.

Seviye 5 (*)
Seviye 5 ile ilgili öğrenme
kazanımları

Seviye 6(**)
Seviye 6 ile ilgili öğrenme
kazanımları

Çalışma
veya
öğrenme Soyut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için
alanındaki kapsamlı olgusal ve gerekli, geniş kapsamlı bilişsel ve uygulamalı bir
kuramsal ihtisas bilgisi; söz dizi beceri
konusu
bilginin
sınırları
hakkında farkındalık

Öngörülemeyen değişimlerin olduğu çalışma veya
öğrenme faaliyetlerine ilişkin ortamlarda yönetim
ve gözetim sergilemek.

Çalışma
veya
öğrenme Çalışma veya öğrenme ihtisas alanındaki karmaşık
alanındaki kuram ve ilkeleri ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli,
eleştirel bir yaklaşımla anlamayı derin bilgi ve yenilik içeren ileri düzey beceriler
içeren ileri düzeyde bilgi

Öngörülemeyen
çalışma
veya
öğrenme
ortamlarında karar verme sorumluluğu alarak
karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri veya
projeleri yönetmek.

Kendisinin ve başkalarının performansını gözden
geçirmek ve geliştirmek.

Birey veya ekiplerin mesleki gelişimini yönetmek
için sorumluluk almak.
Seviye 7 (***)
Seviye 7 ile ilgili öğrenme
kazanımları

Seviye 8 (****)
Seviye 8 ile ilgili öğrenme
kazanımları

Özgün
düşünce
ve/veya
araştırmalara temel teşkil eden ve
bir kısmı, çalışma veya öğrenme
alanının en derininde olan
yüksek ihtisas bilgisi.

Yeni bilgi ve prosedürler geliştirmek ve farklı Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik
alanlardaki bilgileri bütünleştirmek amacıyla yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenme
yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetlerinde ortamlarını yönetmek ve dönüştürmek.
gerekli, sorun çözmeye yönelik ihtisas becerileri
Ekiplerin mesleki bilgi ve uygulamalarına katkıda
bulunmak için ve/veya stratejik performanslarını
Alandaki ve farklı alanların ara
gözden geçirmek için sorumluluk almak.
yüzündeki
bilgiye
yönelik
hususlarda eleştirel farkındalık.
Çalışma veya öğrenme alanının Araştırma ve/veya yenilik faaliyetlerindeki kritik
en derinindeki ve farklı alanların sorunları çözmek, mevcut bilgi ve mesleki
uygulamaları genişletmek ve yeniden tanımlamak
ara yüzündeki bilgi
için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi içeren, en
ileri düzeydeki ihtisas beceri ve teknikleri

Üst düzeyde yetki, yenilik, bağımsızlık, bilimsel ve
mesleki bütünlük sergilemek.
Araştırma içeren çalışma veya öğrenme
ortamlarının en derinindeki bağlamlarda yeni
düşünce veya süreçlerin geliştirilmesine sürekli
bağlılık göstermek.

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesiyle Uyumluluk
Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi, Bologna Süreci kapsamında yükseköğretimden sorumlu bakanların katılımıyla Mayıs 2005’te Bergen’de düzenlenen toplantıda kabul edilmiş üç düzey için tanımlayıcıları sağlamaktadır. Her bir
düzey tanımlayıcı, o düzeyin sonunu temsil eden yeterliliklerle ilişkilendirilmiş kazanımlara ve yeteneklere ilişkin özgün beklentilere dair genel ifadeleri sunmaktadır.
* Bologna Sürecinin parçası olarak Ortak Kalite Girişimi tarafından kısa düzey (birinci düzeyin içinde veya onunla bağlantılı olabilir) için geliştirilen tanımlayıcı, AYÇ 5. Seviye’nin öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
** Birinci düzey tanımlayıcı, AYÇ 6. Seviye’nin öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
*** İkinci düzey tanımlayıcı, AYÇ 7. Seviye’nin öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
**** Üçüncü düzey tanımlayıcı, AYÇ 8. Seviye’nin öğrenme kazanımlarına tekabül etmektedir.
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