
 Tarih Bölümü Lisans Program Çıktıları 

1 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, 
gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular 
ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. 

2 Ulusal ve Yerel Tarih Bilgisine hâkim olur. 

3 Avrupa Tarihini karşılaştırmalı bir boyutta öğrenir. 

4 Tarih araştırmaları için bilgi kaynaklarını uygun bir biçimde kullanır ve tespit eder. 

5 Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılmamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye 
çalışır. 

6 Geçmiş ve günümüzdeki olaylar ve süreçler arasındaki tüm ilişkiler hakkında eleştirel bilinç seviyesi oluşturur. 

7 Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim 
kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir (“European Language Portfolio Global Scale”, 
Level B1). 

8 Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanır. 

9 Güncel tarih yazım tartışmalarına ait temalar ve sorunlar konusunda bilinçlenir 

10 Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu 
ve alanını geliştirmede etkin rol oynar. Türk toplumun değerleri ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır. 

11 Tarihsel bilgileri değerlendirebilecek teknik ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olur. 

12 Disiplinin temel unsurlarına dayanan dokümanları uygun biçimde organize edilebilir ve özetleyebilir. 

13 Tarihi metinleri ana dil ve farklı dilleri doğru bir şekilde kullanarak yazabilir. 

14 Tarihi metinleri veya yabancı dilde yazılan orijinal belgeleri okuyabilir. 

15 Tarih yazarlığı mesleğinde kabul edilen teknik ve terminolojiler kullanarak, ana dilde ve yabancı dilde sözlü 
iletişim becerisini geliştirebilir. 

16 Diğer insan bilimlerine ait araçları kullanabilir (arkeoloji, antropoloji, hukuk vd.). 

17 Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla 
ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 

18 Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç - 
gereçlerini ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerileri kullanma kabiliyetine sahiptir ve bu 
bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanabilir. 

19 Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine 
sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir. 

20 Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik 
özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin 
öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar. 

21 Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, 
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 

22 Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular. 

23 Tarih araştırmaları için (kaynakça, metin, sözlü ifade vb.) bilgi kaynaklarını uygun biçimde kullanır ve tespit eder. 



24 Arşiv kayıtları, e-referanslar ve kütüphane metinleri benzeri kaynakları kullanır ve bilgisi edinir. 

25 Diğer ulus ve kültürel geçmişlere ait toplumların görüşlerine saygı duyar ve bu konuda bilinçlenir. 

26 Tarihsel araştırma ve tartışmaların değişken karakterleri konusunda bilinçlenir. 

27 Belli dönemlere ait dokümanları incelemek için gerekli özel araçları kullanma kabiliyeti ve bilgisini geliştirir. 

 


