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Ders Konuları

 Hafta  Konu  Ön Hazırlık  Dökümanlar

 1602.030117.3  Bilim Tarihi

2 2 3 Bilim Tarihi
 Dersin Kaynakları

Sevim Tekeli, Bilim Tarihine Giriş, İstanbul 2003.
Colin Ronan, Bilim Tarihi, Ankara 2003.

 Ders Yapısı

 Adı  T+U

 1  1602.030117.3

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

 Dersin Amacı : Bilim tarihinin genel kavramlarını bilen,  felsefi düşüncelerin bilim tarihi üzerine etkilerini tartışabilen, bilimsel gelişmelerin altında yatan toplumsal ve bilimsel gelişmeleri anlayıp tartışabilen
öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmaktır. İlk uygarlıklardan günümüze bilimsel birikimin oluşumu ile ilgili bilgilendirmektir.
 Öğretim Yöntem ve Teknikleri :Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans
Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Fakülte  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Beslenme ve Diyetetik

 Seçmeli

 Ön Koşul

 

 Dersin Koordinatörü

 

 Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

 Prof.Dr. Sevil DURDAĞI
sporikli@erzincan.edu.tr

 

26.03.2021 14:38

 Kodu Yarıyıl  Kredi  AKTS

 Kaynakları

1 Dersin içeriği,  tanımı ve Bilim, felsefe, bilimsel yöntem

2 İlkçağ Uygarlıklarında bilim

3 Mezopotamya’da bilim

4 Antik Yunanda bilim

5 Ortaçağ Avrupasında bilim

6 İslam dünyasında bilimin doğuşu.

7 Ara Sınav

8 İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe

9 Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe

10 Aydınlanma çağında bilim ve felsefe

11 17. ve18. Yüzyılda bilim.

12 19. Yüzyılda bilim.

13 20. Yüzyılda bilim.

14 21. Yüzyılda bilim.

15 Final Sınavı

 Sıra No  Açıklama

 Dersin Öğrenme Çıktıları

 Ö01  Bilimin tarihsel gelişimine hakim olacak, yorum yapabilecek ve tartışabilecektir.

 Ö02  Bilimin uygarlıklara göre değişim ve gelişim sürecini anlayabilecektir.

 Ö03  Bilim insanlarını tanıyacak, yaşama koşullarını ve bilim üretme ilişkilerini anlayabilecektir.

 Ö04  İslam dünyasında bilimin nasıl  doğduğunu keşfedip, İslam dünyasındaki bilimsel etkinliklerin önemini fark edecektir.

 Ö05  Günümüz bilim anlayışlarının hangi süreçlerden geçtiğini görür.

 Programın Öğrenme Çıktıları

 Sıra No  Açıklama

 P06  Hedef grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve
yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat ederek, uygun hizmet sunumunu teknolojik gelişmelerden de faydalanarak sağlar.

 P07  Görevini mesleki sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde gerçekleştirir, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve sağlık konusundaki gelişmeleri takip ederek kendini
sürekli geliştirir, diyetisyenlik mesleğinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar.

 P10  Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirip ve klinik bulgularına dayalı olarak beslenme açısından yorumlayıp ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri geliştirir.

 P11  Tüm yaşam döngüsü boyunca bireylerin ve toplumun sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik araştırma, proje ve programları planlar, yönetir,
değerlendirir, izler, raporlar ve ekip çalışmalarına liderlik eder, ulusal ve uluslararası besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına destek verir.

 P12  Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve
yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurar.

 P13  Bireyi ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve günceller.

 P14  Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilir.

 P15  Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve yasal düzenlemelere göre değerlendirir.

 P08  Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar,
uygular, izler ve değerlendirir. Klinik araştırmalara katılır.
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 P09  Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası geliştirir.

 P03  Üretim tüketim zincirinde birey ve toplumun besin kalitesine etki eden etmenleri değerlendirebilme ve besin güvenliği, güvencesine yönelik standartlar ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme
bilgisine sahiptir.

 P04  Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili temel bilgileri derinlemesine düşünüp uygulamaya geçirmek, özellikle problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmak, araştırma projesi oluşturabilmek,
bilgi toplama ve rapor hazırlama sürecinde güncel teknolojileri, bilgisayar ve bilgi işlem becerilerini kullanır.

 P05  Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar, çözüm yolları üretir, tıbbi beslenme
tedavisi uygular, sağlık ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla ekip çalışması yapar, etik kurallara göre hareket eder.

 P01  Beslenme ve diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

 P02  Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme bilgisine
sahiptir.
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 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav 1 %40

 Kısa Sınav 0 %0

 Ödev 0 %0

 Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 %60

%100 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 2 14 28

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 2 28

 Ödevler 1 10 10

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 1 10 10

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10

86 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 3

P01 P02 P04 P05 P06 P13 P14

Ö01 2 3 2

Ö02 1 1 1

Ö03 1 1

Ö04 2 2 2

Ö05 1


