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Türkçe

Teknolojinin farklı kültürle etkileşimi ve tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar
geçirdiği gelişim evreler, Temel kavramlar, Teknolojinin bilimler ve toplumla ilişkisi,
Teknolojinin doğası ve farklı kültürlerle olan etkileşimi, Teknoloji tarihinde dönüm noktaları,
Tarih öncesi çağlarda teknoloji, Antik Yunan ve Helenistik dönemlerde teknoloji, Roma
döneminde teknoloji, Orta çağda teknoloji, Rönesans ve aydınlanma döneminde teknoloji,
Osmanlılarda teknoloji, İlk modern çağda teknoloji, Modern çağda teknoloji.
The evolutionary stages of technology from prehistoric times to the present day.
Basic concepts, Relationship between technology, sciences, and society, The nature of technology
and its interaction with different cultures, Turning points in history of technology, Technology in
prehistoric times, Technology in Ancient Greek and Hellenistic Periods, Technology in Roman
Period, Technology in middle ages, Technology in Renaissance and Enlightenment period,
Technology in Ottoman, Technology in early modern age, Technology in modern age.
1. Teknoloji ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması
2. Teknolojinin gelişim sürecinin incelenmesi
3. Teknolojinin gelişimini etkileyen etmenler incelenmesi
4. İnsan hayatında teknolojinin yerinin incelenmesi
5. Teknolojik karmaşıklık derecesinin incelenmesi
1. To analyze evolutionary steps of technology
2. To familiarize students with basic concepts of technology
3. To analyze factors effecting development of technology
4. To analyze the role played by technology in human life
5. To analyze the degree of technological complexity in history of science and technology.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Temel kavramları bilirler,
2. Teknolojinin farklı kültürlerle olan etkileşimini bilirler,
3. Teknolojinin tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar geçirdiği gelişim
evrelerini bilirler.
4. Teknolojiyi etkileyen faktörleri bilirler.
Students who succeed in this course will improve their ability to;
1- Know basis concepts
2- Know the relationship between technology and different cultures
3- Know evolutionary stages of technology from prehistoric times to the present day.
4- Know the factors influencing technology.
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Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme ve derinleştirebilme,
Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere
gerekli metod ve araçları kullanma,
Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine
özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,
Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni
yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara
ulaşabilme,
Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin
değerlendirilmesinde kullanma ve özgün sonuçlara ulaşabilme,
Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını
analiz etme, yorumlama,
Bilim ve Teknoloji Tarihi çalışmaları için verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik).
Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan
dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde
aktarabilme.
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Program Outcomes
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The ability to develop and increase the knowledge acquired in Science, need to know and
scientific methods
The ability to use the necessary methods and means to know the methods of History, Science
and Technology at a level of academic research
To analyze the knowledge related to History of Science and Technology, problem solving and
applying it with respect to the research methods specific to the History of Science and
Technology
To solve the complex problems that necessitates mastery in the History of Science and
Technology, create new approaches with an independent attitude and reach authentic
conclusions.
To use the knowledge that guided the formation of disciplines in the History of Science and
Technology and reach authentic conclusions
To analyze and interpret the stages of Science and Technology’s development from ancient
cultures and in various civilizations
To collect, interpret and present the solution proposals regarding History of Science and
Technology by considering the societal, scientific, cultural and ethical values (Area Specific
Competency).
To communicate the current developments in the History of Science and Technology and one’s
own work orally, visually and in written forms, by supporting them with quantitative and
qualitative data and to present them to other groups in and out of the field in international
arenas with competence, at least, in one foreign language and required computer program
(Area Specific Competency) (Communication and Social Competency).

X

X

1: Little, 2. Partial, 3. Full

Düzenleyen (Prepared by)

Tarih (Date)

İmza (Signature)

X

X
X

X

