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Avrupa Yeterlikler Çerçevesini baz alan TYYÇ’ye göre Lisans eğitimi 240 AKTS olan 6.
Seviye eğitimdir.
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03- 04 MAYIS 2019, KAYSERİ

EQF/NQF
• EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi):

• Farklı ülkelerde farklı eğitim sistemleri tarafından sağlanan yeterliliklerin anlaşılab
karşılaştırılabilmesine yardımcı olan bir çeviri aracıdır.

• NQF (Ulusal Yeterlilikler çerçevesi),

• Nitelikleri tanımlayan resmi bir sistemdir. EQF’I baz alır.
• Bologna Sürecine katılan 47 ülke, ulusal bir yeterlilik çerçevesi oluşturmak sorumlulu
• Bu sürecin parçası olmayan diğer ülkeler de ulusal nitelikler çerçevelerine sahiptir.

10. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
03- 04 MAYIS 2019, KAYSERİ

6. Seviyenin
öğrenme
çıktıları

Bilgi
Teorik bilgiyi
kapsar

Beceriler
Bilişsel (mantıksal,
sezgisel ve yaratıcı
düşüncenin kullanımı
dahil) ve uygulama (el
becerisi ve
yöntemlerin,
materyallerin, araçların
ve araçların kullanımı
dahil) yetenekler
tanımlanmaktadır.

Sorumluluk ve otonomi
(yeterlilikler)
Öğrencinin bilgi ve
becerileri özerk ve
sorumlulukla uygulama
yeteneği olarak
tanımlanır.

Çalışma alanı
hakkında ileri
düzeyde bilgi, teori
ve prensiplerin
eleştirel bir şekilde
anlaşılmasıdır

Özel bir çalışma
alanında karmaşık ve
öngörülemeyen
sorunları çözmek için
gereken ustalık ve
yeniliği gösteren ileri
beceriler

Karar vermede
sorumluluk alarak
karmaşık teknik veya
profesyonel faaliyetleri
veya projeleri
yönetmek;
Bireylerin ve grupların
mesleki gelişimlerini
yönetme sorumluluğunu

❖

Çekirdek eğitim programları lisans eğitim

kurumlarının kendi eğitim programlarını
geliştirirken esas alacakları bir çerçeve
programdır.
❖ Başlangıç noktası yeterliklerdir ve ulusal
yeterlik çerçevesi üzerine kurulmuş bir
programdır.

1. ÇEP bir müfredat değil müfredat oluşturmakta baz alınması gereken
bir çerçevedir.

2. ÇEP’ın tamamı müfredatta karşılanmış olmalıdır.
3. Beklenen her programın kendi çekirdek yapısına uygun yöntemler ile
belirlemelidir.
4. Müfredat uyumlandırması sırasında ÇEP’e göre herhangi bir eksiklik
tanımlarsanız, bu eksikliği tamamlarken müfredatın tüm kapsamını
gözden geçirmelisiniz (Öğrenmenin herhangi bir kısmını değiştirirseniz
sistemin diğer parçaları da etkileneceğinden sistemin bütünü
değişmesi gerekir- Biggs ve ark )
5. Uyumlandırma çalışması yaparken bir adımı tamamlamadan diğerine
geçmeyiniz.

Hatırlatma !!
• Çıktı odaklı eğitim(ÇOE) öğrenciyi vurgular ve ulaşılacak yollar ve süreçler ile ilgili
değildir. Tek bir ders tarafından değil, genel olarak müfredat tarafından
kazandırılması gerekir, Her çıktı için bir plana yeni bir ders koymak anlamına
gelmez.
• Programın eğitim amacı;programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan
genel bir ifadedir. (ne istiyorum?)
• Program çıktıları ise, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi
niteliklerle / yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar.

Yetkinlik Bazlı Müfredat
• Sağlık mesleklerinde kullanılmaktadır
(Wangler 2009), (Menefee & Thompson 1994)

• Yetkinlik temelli müfredat yaklaşımları bir ÇOE türü olarak görülür.
• YBE dört ana temaya dayanıyor:
• Sonuçlara odaklıdır: Müfredat tüm temel alanlarda yetkinliği garantilemelidir
• Becerilerin güçlendirilmesi : Kazanılması gereken becerilere vurgu yapılır
• Zamana dayalı eğitimin önemini vurgular. Öğrencinin eğitim birimine harcadığı zamanı dikkate
alır. (Bolonya)
• Öğrenci merkezlidir. Öğrencinin öğrenme süreçlerine katılımını kapsar (interaktif eğitim)

FTRÇEP’in Ögeleri
İçerik
Meslek Ana Unsurları
Meslek Bilgisi
Öğrenme Düzeyi
Semptomlar ve Durumlar
Listesi
Çekirdek hastalıklar/klinik
problemler
FTR Uygulamaları ve İlgili
Temel Beceriler

Öğrenme ve
öğretme Süreci
Temel Kavram
Kuram modeller
Yöntem ve teknikler
Mesleki süreç

Eğitiminin Amacı ve
Ulusal yeterlikler

ÇEP

Değerlendirme

⚫ Mezun profili (program çıktısı) hem enstütü, hem
de program seviyesinde öğrencilerin öğrenmesi
beklenilen bilgi beceri ve davranışları ortaya
koyar.

⚫ Disipline özgü öğrenme çıktıları bu nedenle yol
göstericidir.

⚫ Bu

bağlamda, yetkinlik temelli müfredat
yaklaşımları bir ÇOE türü olarak görülür.

PROGRAM EĞİTİM AMACI
genel bir
ifadedir.
(ne
istiyorum?

• Hareket ve fonksiyon bozukluklarını
belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve

ÇEP EĞİTİM AMACI
1.

2.

sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için
gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi,
beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; (4,5,6)
• Toplum yararını gözeten; araştırıcı,
sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta

3.

4.
5.

dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar
yetiştirmektir. (1,2,3,8 )
• Bu programdan mezun olan fizyoterapistler

6.

sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini

7.

sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde
akademik çalışma yapabilirler.(7)

8.

Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her
türlü gelişim ve değişimlere duyarlı, bunları verdiği hizmete
yansıtabilen
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve
geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip, sağlık alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşabilen, güncel literatürü izleyen,
değerlendiren ve uygulayabilen (Araştırma)
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için
diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler
düzenleyebilen,
Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde mesleki bilgi, beceri
ve deneyimlerini her seviyede kullanabilen
Sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin Fizyoterapi Rehabilitasyon
gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki
standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli Fizyoterapi
ve ilişkili rehabilitasyon programını planlayabilen,
uygulayabilen ve değerlendirebilen
Sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini
yerine getirebilen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitim, yönetim ve
araştırmalarında rol alabilen, tüm bunları yerine getirirken
mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilen
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen nitelikte profesyonel
fizyoterapist yetiştirmeyi amaçlamalıdır.

Bilgi

1.Fizyoterapi Rehabilitasyon ile ilişkili temel tıp
bilimleri kavram ve prensipleri ile fizyoterapi
değerlendirme süreçlerini, temel unsurlarını
ve yöntemsel uygulama prensiplerini tanımlar.
2.Fizyoterapist, değerlendirme ile ilgili
toplanan bilgileri, akıl yürütme ve problem
çözme süreçleri doğrultusunda, analiz ederek
klinik değerlendirme araç ve yöntemlerini
sıralar.
3.Fizyoterapi yaklaşımlarının endikasyon,
kontraendikasyon, yan etkilerini ve hizmet
alana yönelik müdahale stratejilerini ve
fonksiyonel yetersizlik ile baş edilmesinde
kullanılan mekanizmaları olası müdahale
yöntemlerini açıklar.
4.Hizmet alan tarafından ulaşılması gereken
fonksiyonel seviyelere uygun yakın ve uzak
dönem hedefleri sıralar.
5.Çok disiplinli çalışma kapsamında genel ve
tıbbı müdahaleler doğrultusunda etik,
deontolojik kuralları ve mevzuatları tanımlar.
6.Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve
süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve
görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve
yasal ilkelerini tanımlar.
7.Fizyoterapi ile ilgili bilimsel araştırmaları
planlama, yürütme, raporlama, sunma ve
geliştirme sürecinde bilgiye ulaşma, araştırmakurgulama ve bununla ilgili istatistiksel
kavramları etik kuralları çerçevesinde tanımlar.
8.Sağlıkla ilgili girişimcilik, işletme ve yönetim
temel ilkelerini
mevzuata uygun şekilde
tanımlar.

1.Hizmet alanın genel sağlık durumu ile ilişkili
fizyoterapi bilgisini temel alarak, uygular, kişinin
sağlık ve yaşam tarzı profilini,yetersizliklerini,
vücut yapı ve fonksiyonunu, aktivite-katılım
düzeyini
tanımlayarak
bu
doğrultuda
değerlendirme ve tedavi önceliklerini belirler.
2.Fizyoterapi değerlendirmelerinden elde ettiği
verilerle, bilgi okur yazarlığını, kanıta dayalı klinik
karar verme süreçlerini kullanarak yaptığı
fizyoterapi tanılaması doğrultusunda müdahale
planını oluşturur.
3.Birey odaklı fizyoterapi müdahalesini günlük
yaşama uyarlayarak sistematik bir şekilde
uygular.
4.Fizyoterapi müdahalesini belirli aralıklarla
kontrol ederek, gerektiğinde yeniden düzenler.
5.Bir fizyoterapist olarak meslektaşları ve farklı
disiplinlerden profesyonellerle ekip içinde çalışır.
6.Gizlilik kuralları çerçevesinde hizmet alanın
özelliklerini dikkate alarak değerlendirme ve
müdahale sonuçlarını hizmet alanlar ile paylaşır.
7.Hizmet alana, hastalık durumları dışında da
sağlığın
korunması
ve
geliştirilmesinde
danışmanlığın yanısıra, planladığı egzersiz
programını uygular.
8.Yaşam boyu öğrenme prensiplerini uygular.
9.Hizmet alanla ilgili kayıt altına aldığı bilgiyi
Fizyoterapi
Rehabilitasyon
sürecinde
sağlık/rehabilitasyon teknolojilerini kullanarak
yönetir.
10.Fizyoterapi Rehabilitasyon hizmeti veren
kurum/kuruluş/merkezlerin
kurulması
ve
yönetilmesi
sürecinde
kalite
standartları
doğrultusunda mesleki klinik uygulamalara
liderlik eder.
11.Fizyoterapi Rehabilitasyonla ilgili bilimsel
araştırma önerisi geliştirerek sunar.

Beceri

FTRÇEP ULUSAL YETERLİKLERİ

3.1.Fizyoterapi
değerlendirme
ve
müdahaleleri sırasında biyopsikososyal bakış
açısıyla hizmet alanların gizliliğine saygı
göstererek etkin iletişim becerilerini kullanır.
3.2. Fizyoterapi Rehabilitasyon ile ilgili
süreçlerde iş güvenliği kapsamında hizmet
alan ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine
katkı sağlar.
3.3.Değerlendirme ve müdahale sürecinde
ekip anlayışına sahiptir.
3.4.
Fizyoterapi değerlendirme ve
müdahaleleri sürecinde gereken verilerin
toplanması, kayıt altına alınması ve
raporlanmasında etik, deontolojik ve yasal
çerçeveyi benimser.
3.5.
Fizyoterapi ile ilgili bilimsel
araştırmaları planlama ve yürütme sürecinde
eleştirel ve analiz edici bakış açısına sahiptir.
3.6.
Fizyoterapistlik
kimliğini,
bilincini, ve mesleki otonomisini koruyarak
disiplinler arası işbirliği anlayışıyla sorumluluk
alır.

Tutum

01
02
03
04

05
06
07

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1,6, 2.1.3,
1,2.3, 2.2, 3.1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili
kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri
kullanarak
fizyoterapi
ve
rehabilitasyon
uygulamaları
için
gerekli
değerlendirme,
tanımlama ve planlamayı yapar.

1.2, 1.5, 2.2,2.4,2.1, 2.2, 2.3, 2.7,
2,9,

Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak
fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve
güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular;
gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.7,

Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik
girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve
rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen
ihtiyaçlarına
uygun
sağlık
politikalarının
üretilmesine katkıda bulunur.
●

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve
yeterli biçimde organize eder, kalite ve
organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve
gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara
karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

●

Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve
akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve
bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin
iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır
ve sorumluluk üstlenir.

●

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli
hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor
hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm
aşamalarına katılır.

●

Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu
öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili
eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir,
profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de
sergiler.

3.2, 3.5,3.31.8,1,8

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.5, 2.6, 3,1

2.9, 2.10, 2.11, 3.4, 1.7,

1.1, 1.2,2.10, 2.8, 1,7

Bilgi

Beceri

ÇEP YETERLİKLERİ

PROGRAM YETERLİKLERİ
Ipsum dolor amet dolor

FTR ile
ilişkili temel
tıp bilimleri
Lorem
ipsum
dolorkavram
sit
ve prensipleri ile fizyoterapi
amet nec
at adipiscing
değerlendirme
süreçlerini,
temel
unsurlarını ve yöntemsel uygulama
prensiplerini tanımlar.

Fizyoterapi
ve
rehabilitasyon
alanı ile
●
Lorem
ipsum dolor
sitilgili kuramsal ve uygulamalı
kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon
●
amet
nec at
adipiscing tanımlama ve planlamayı
uygulamaları
için gerekli
değerlendirme,
yapar.
●
risus at dolor porta

2

FZT değerlendirme
ile ilgili
toplanan
Lorem ipsum
dolor
sit
bilgileri, akıl yürütme ve problem çözme
amet
nec at adipiscing
süreçleri
doğrultusunda,
analiz ederek
klinik değerlendirme araç ve yöntemlerini
sıralar.

Edindiği
düzeydeki
bilgi
ve becerileri
kullanarak fizyoterapi
● ileri
Lorem
ipsum
dolor
sit
ve rehabilitasyon
programını
sistematik
ve
güvenli olarak etik
●
amet nec at adipiscing
ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır
risus at dolor porta
veya●değiştirir.

3

FTR yaklaşımlarının endikasyon,
Lorem ipsum
dolorvesithizmet
kontraendikasyon,
yan etkilerini
alana amet
yönelik müdahale
stratejilerini
nec at adipiscingve
fonksiyonel yetersizlik ile baş edilmesinde
kullanılan mekanizmaları olası müdahale
yöntemlerini açıklar.

Toplum
koruma
davranışına
yönelik girişimlerde
● sağlığını
Lorem ipsum
dolor
sit
bulunur;
toplumun
fizyoterapi
ve
rehabilitasyon
alanında
●
amet nec at adipiscing
değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının
●
risus
at dolor
porta
üretilmesine
katkıda
bulunur.

4

Hizmet
alan tarafından
gereken
Lorem
ipsumulaşılması
dolor sit
fonksiyonel seviyelere uygun yakın ve uzak
amet
necsıralar.
at adipiscing
dönem
hedefleri

Fizyoterapi
ve rehabilitasyon
hizmetlerini etkin ve yeterli
●
Lorem
ipsum dolor sit
biçimde
organize
eder,
kalite
ve
organizasyon fonksiyonunun
●
amet nec at adipiscing
devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir;
●
risusbilgi
at dolor
portadoğrultusunda çözüm üretir.
sorunlara
karşı
ve kanıtlar

5

Çok Lorem
disiplinli çalışma
kapsamında
genel
ipsum
dolor sit
ve tıbbı müdahaleler doğrultusunda etik,
amet kuralları
nec atveadipiscing
deontolojik
mevzuatları
tanımlar.

Sahip
bilgiipsum
birikimini
kullanarak
mesleki ve akademik
● olduğu
Lorem
dolor
sit
çalışmaları
bağımsız
olarak
yürütür
ve
bu
alanda çalışan diğer
●
amet nec at adipiscing
meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi
● çalışır
risus
at dolor porta
olarak
ve sorumluluk
üstlenir.

2
3
4
5

Dolor Ölçeceğim
Nasıl
nec

1

1
Tutum

Nasıl
Lorem ipsum
ulaşacağım

Fizyoterapistlik
Süreci

Adımlar

Yeterlilik Alanı

Terapatik Süreç

3a. Tedavi Planı
3b. Tedavi

1.1.
1.2

3c. Değerlendirme

1.3.

3d. Karar

1.4.
1.7.

Beceri
2.1
2.5.
2.6.
2.8.
2.9.

Tutum
3.1.
3.3.
3.4.
3.6.

2.1.
2.2.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.11.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8
2.9.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Biyolojik ve Temel Bilimler
Bilimsel Sorgulama
Fizyoterapi becerileri
Fizyoterapi Bilimi
Araştırma Yöntemleri
Özel Klinik durumlar
Klinik Karar verme

3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5.
3.6.

Biyolojik ve Temel Bilimler
Psiko-sosyal Bilimler Profesyonellik
ve EtikBilimsel Sorgulama
Fizyoterapi becerileri
Fizyoterapi Bilimi
Araştırma Yöntemleri
Özel Klinik durumlar
Klinik Karar verme

Dersler

Biyolojik ve Temel Bilimler
ANA151,BİK163,FİZ167,
Psiko-sosyal Bilimler Profesyonellik FTR161,
ve Etik
FTR165,FZY119,
Fizyoterapi becerileri
FTR103PAT132,PSİ108F
Sağlığa ilişkin özel durumlar
TR162FTR227FTR263,F
Klinik Karar verme
TR265, FTR267

Meslek Ana unsurlarına ilişkin konu ve içerikler

Farklı konu alanları arasında entegrasyon

Bilgi
Gözlem
ve
Ön 1a. Hastanın sunumu
1.1.
İnceleme Süreci
1b. Belirlenmiş problemi 1.3.
sunma
1.5.
1c.Ciddi
patolojiyi 1.6
gözlemleme
1d.Bilgilendirme ve öneri
verme
Tanılama Süreci
2a. Ek hikaye alma, gerekirse 1.1.
vekil kullanma
1.2
2b. Ek araştırmalar
1.3
2c. Analiz
1.5
1.7..
1.8.

ÇEP Konuları

FTR347,
FTR263,
FTR262,
FTR282,FTR319,FTR318
,FTR366,FTR368,..........KL
inik

Program çıktısında
yer alıyor (Evet /
Hayır)

Temel kavram kuramlar

Meslek ana
konuları
derslerinde yer
alıyor (dersleri
yazınız)

Uygulamada yer
Diğer( varsa
alıyor
eksiklerinizi
Uygulamalı ders ve yazınız)
saha, klinik
çalışmaları yazınız

DERSLER

Sağlık

√√

√√

√√

İnsan

√√

√√

√√

Çevre

√√

√√

√√

Hareket

√√

√√

√√

İşlevsellik

√√

√√

√√

Habilitasyon/rehabilitasyon

√√

√√

√√

Fizyoterapistlik

√√

√√

√√

ÖĞRENME DÜZEYİ

Öğrenme
Alanları
Bilişsel

Duyuşsal

Psikomotor
(Devimsel)

Ölçme‐değerlendirme yöntemleri
Yazılı sınavlar:
Çoktan seçmeli, kısa cevaplı, boşluk doldurmalı, doğru yanlış,
açık uçlu ve eşleştirme sorularından oluşan sınavlar,
Senaryoya/Vakaya dayalı çoktan seçmeli ve yazılı sınavlar,
Sözlü sınavlar,
Projeye dayalı değerlendirme.
Küçük gruplarla yürütülen vaka / probleme dayalı etkileşimli
öğrenme etkinliklerinde ve projeye dayalı öğrenme
etkinliklerinde yapılan bireysel ve grup değerlendirmeleri
(Vaka değerlendirmesi, kavram haritası)
Akran değerlendirmesi
Öğrenci gelişim dosyasına (portfolio) dayalı değerlendirme
Sözlü sınavlar
Gözlem
Akran değerlendirme
Öz değerlendirme
Günlük
Öğrenci gelişim dosyası (portfolio) dayalı değerlendirme.
Projeye dayalı değerlendirme.
Klinik beceri laboratuvarları, simule ortamlarda ve hasta
başında yapılan uygulamalı sınavlar: Standart hasta (SH),
Objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE)
Topluma dayalı öğrenme etkinliklerinde gözlem ve
değerlendirme
Öğrenci gelişim dosyasına (portfolio) dayalı değerlendirme
(Uygulama dosyası, beceri değerlendirme rehberi vb.)

ÇEP te yer alan
Semptomlar durumlar
klinik problemler listesi

ÇEP’te önerilen
Öğrenme düzeyleri

Programda yer aldığı Programdaki
dersler
öğrenme düzeyi

Aktivite ve katılım
kısıtlılıklarına yol açan
çevresel
ve
kişisel
unsurlar

3

FTR372, FTR363,
365,, FTR369,
FTR365

Denge ve koordinasyon
ile ilgili sorunlar

3

FTR366,, FTR251,
FTR444, FTR361

Diğer

Dersin ÖÇ sı
karşılıyor mu?
Program
Yeterliklerini
karşılama düzeyi?

FTR263, FTR262,
FTR282,FTR319,FT
R318,FTR366,FTR3
68,..........KLinik
Seviye 1: Bilir: Uygulamayı ve durumu kuramsalÇalışmalar
düzeyde bilir.

Postür
ve
Bozuklukları

Duruş

3

Seviye 2: Nasıl olduğunu bilir: Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir, hasta ve/veya yakınlarına açıklar.
Seviye 3: Nasıl yapıldığını gösterir: Uygulama yöntemine hakimdir, gösterebilir ve karmaşık olmayan uygulamaları
rehber, protokol, talimat gibi yöntemler kullanarak yapabilir.

Seviye 4: Yapar: Uygulamayı bilir, karmaşık durumlarda rehber ve talimat gibi yöntemler doğrultusunda yapar

Öğrenme Düzeyi: 4
Beceri kazandırıyor
mu?
Ölçme değerlendirme
yöntemi?
PY karşılama Düzeyi

Programda hangi
dersler ile öğretiliyor

ÇEP’te yer alan Beceriler
listesi
1. MANUEL LENF DRENAJI
2. MANUEL TRAKSİYON
3. MASAJ
Konnektif doku masajı
Teröpatik masaj
MOBİLİZASYON/ MANİPULASYON
Yumuşak doku
Spinal ve periferal eklemler

6. PASİF EKLEM HAREKETİ

FTR265,FTR264,
FTR210, FTR233,
FTR263, FTR262
FTR230, FTR416,
FTRf40,FTR448…….

Dersin niteliği
Teorik, uygulamalı,
karma gibi yazınız

Dersin öğrenme çıktısı Diğer
ile ölçme yöntemi
tutarlılığı (0-5
arasında
değerlendiriniz)
Bu kısım tercihe göre
kullanılabilir

ÇEP te önerilen mesleki
uygulama (klinik, saha
uygulamaları) toplam
saati

Programda
uygulanan mesleki
uygulama toplam
saati

ÇEP te önerilen rehberlik
eden gözlemcilerin
(süpervizör) nitelikleri

1000 saat (min)

1360 SAAT
(1200 saat klinik,
160 saat yaz stajı

En az lisans düzeyinde mezun
fizyoterapist olmak,
En az 2 yıllık klinik ve/veya
akademik deneyime sahip olmaktır.
Bu asgari standartların yanısıra
süpervizör konumunda görev
yapacak kişinin, klinik ve akademik
deneyimini arttırmak amacıyla, alanı
ile ilgili mezuniyet sonrası eğitimlere
katılmış olması

Programda klinik Diğer
uygulamaya
rehberlik eden
gözlemcilerin
(süpervizör)
nitelikleri

Teşekkürler
aykaradu@hacettepe.edu.tr

