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KUZEY KIBRIS

Kuzey Kıbrıs, sıcakkanlı insanlarıyla en
misafirperver ve samimi ortamı sağlar.
Bozulmamış, kirlenmemiş ve daha az
kalabalık olan güzel doğal cazibe merkezlerinden oluşur. Ayrıca güneşte yıkanmış
altın kumlu muazzam bir sahil şeridine
sahiptir.
Kıbrıs, Akdeniz adasının en doğusunda
yer almaktadır ve Akdeniz’de Sicilya ve
Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adadır.
Akdeniz’in berrak mavi sularında bulunmaktadır. En yakın kıyı noktalarında Türkiye’ye 40 mil, Suriye’ye 60 mil ve Mısır’a 250
mil uzaklıktadır. Kuzey Kıbrıs 100 mil uzunluğunda olup en geniş noktası bir uçtan
diğer ucuna 40 mildir. Kıbrıs adasının yaklaşık %36’sını içeren toplam 1357 mil karelik alana sahiptir.

Kıbrıs’daki okullar İngilizce’deki kalite
standartları ile tanınmaktadırlar.
Uluslararası öğrenciler, uluslararası
standartlarda nitelikli okul üyelerinden yararlanma fırsatına sahiptir.
Dersler İngilizce olarak verilmektedir.
Öğrenim ücretlerimiz uygun ve
yaşam giderlerimiz makuldür
Avrupa’daki diğer Okullarla
karşılaştırıldığında, buradaki öğrenim ücretleri çok daha ucuzdur.
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NEDEN
Kuzey Kıbrıs’da Eğitim Almalısınız?

Neden Kıbrıs Uluslararası
İşletmecilik Meslek Okulu’nda

(City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumundan onaylı)
eğitim almalısınız?
İşletmecilik Meslek Okulu dünya çapında 10.000’den fazla merkezin parçasıdır
ve her yıl yaklaşık 2 milyon kişi geleceklerini City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu’na emanet
etmektedir.
City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu markası işverenlerin
%99’u tarafından tanınmaktadır.
Nitelik yelpazemiz işverenlerin ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur, bu
nedenle öğrencilerimiz City & Guilds
İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
yeterliliği ile iş bulmak bakımından iyi
bir konumdadır.
City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu, teknolojiye yapılan
yatırım ve öğrencilerin başarılarını
verimli bir şekilde en üst düzeye çıkaran
merkezlere yardım etmeye odaklanma
ile beceri geliştirmeye adanmış köklü
bir geçmişi birleştirmektedir.
Mesleki eğitimde 130 yılı aşkın bir
deneyime sahip olan City & Guilds
İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
işletmelerin iyi eğitimli yeteneklerden
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oluşan bir potansiyel çalışanlar
geliştirme ihtiyaçlarına yanıt olarak
oluşturulmuştur. Birleşik Krallık’daki
ve dünyadaki işletmelerin değişen
ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden
mesleki hizmetler oluşturmak için
sürekli olarak bu mirasın üzerine
ekleme yaparak geliştirdik.
Kapsamlı destek kaynaklarımız, öğrencilerimizin başarısını artırmak için
ihtiyacınız olan her şeyi sağlarken,
yenilikçi teknolojimiz verimliliği artırmanıza ve maliyetleri düşürmenize
yardımcı olacaktır.
En geniş Yeterlilik Danışmanları
ağından birinci sınıf teknolojiye kadar,
pazara liderlik eden desteğimiz, kaliteyi mümkün olduğunca verimli bir
şekilde sunmak için ihtiyacınız olan
her şeye sahip olacağınız anlamına
gelmektedir.
City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu 4475-13 Seviye 3 İşletme
Diploması ve Kıbrıs Uluslararası İşletmecilik Meslek Okulu ve 2 Uluslararası Onaylı Mesleki Yeterlilik

7

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
4475-13 Seviye 3 İşletme Diploması ve Kıbrıs
Uluslararası İşletmecilik Meslek Okulu ve 2
Uluslararası Onaylı Mesleki Yeterlilik Sertifikası

17

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
7574-03 Seviye 3 Bilgisayar Kullanıcısı Diploması ve
Kıbrıs Uluslararası İşletmecilik Meslek Okulu
Diploması

21

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
8959-13 Seviye 3 İş İngilizcesi (İş İletişimi)
Diploması ve Kıbrıs Uluslararası İşletmecilik
Meslek Okulu Diploması

25

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
9200-01 Seviye 4 Mesleki Takdir Ödülü

29

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
9200-02 Seviye 5 Mesleki Takdir Ödülü

33

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
9200-03 Seviye 6 Mesleki Takdir Ödülü

37

City & Guilds İngiliz Kraliyet Akreditasyon Kurumu
9200-04 Seviye 7 Mesleki Takdir Ödülü
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PROGRAMMES

LEVEL 3 QUALIFICATIONS ARE:
• A level
• access to higher education diploma
• advanced apprenticeship
• applied general
• AS level
• international Baccalaureate diploma
• level 3 award
• level 3 certificate
• level 3 diploma
• level 3 ESOL
• level 3 national certificate
• level 3 national diploma
• level 3 NVQ

City & Guilds İngiliz Kraliyet
Akreditasyon Kurumu 4475-13
Seviye 3 İşletme Diploması ve
Kıbrıs Uluslararası İşletmecilik
Meslek Okulu ve
2 Uluslararası Onaylı
Mesleki Yeterlilik

1-2 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
Bu yeterlilikler, etkinlik desteğinden proje yönetimine kadar
işletme yönetiminin temellerini
kapsar ve öğrencinin çeşitli ortamlarda idari destek
sağlamasına olanak tanır. İşe
yeni başlayanların yanı sıra daha
fazla deneyime sahip olanlar için
de seçenekler bulunmaktadır.
Öğrenciler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi zorunlu
birimi tamamlayacaktır:
• Kişisel sorumluluk ilkeleri ve
işte kendi performansının nasıl
geliştirilip değerlendirileceği
• Bir iş ortamında başkalarıyla
çalışma ve onları denetleme
ilkeleri
• Bir iş ortamında bilgi yönetme
ve belge üretme ilkeleri
• İdari hizmetleri sağlama ve
sürdürme ilkeleri.

Öğrenciler ayrıca aşağıdakiler de dahil
olmak üzere bir dizi seçmeli birim
arasından da seçim yaparlar:
• Bir iş ortamında değişimi destekleme
ilkeleri
• Kamu sektöründe çalışma prensipleri
• Proje yönetimi ilkeleri
• Yeniliğe ve değişime katkıda bulunma
ilkeleri.

Bu yeterlilik beraberinde
aşağıdaki gibi işleri
getirmektedir:
• Resepsiyonist
• İdareci
• Sekreter
• Kişisel asistan
• Ofis şefi
• Takım lideri
• Yönetici
Bu yeterlilik IMRG (Perakende Grubunda Etkileşimli Medya) tarafından
desteklenmektedir.

Giriş Koşulları:
Şunlar için uygundur: Yönetimde oldukça
yeniyseniz veya bir süre için idari bir rolde
çalıştıysanız Seviye 3 idealdir. Başkalarını
nasıl etkin bir şekilde denetleyeceğini-

Öğrenci
aşağıdaki mesleki
yeterliliklerden
2 tanesini seçmelidir
ve 1. yarıyılda öğrenci
Uluslararası olarak
tanınan Mesleki
Yeterlilik
Sertifikalarına sahip
olacaktır:-

E)

N CERTIFICAT
L QULIFICATIO

zi ve daha geniş departmansal veya
organizasyonel değişime nasıl katkıda
bulunacağınızı öğrenerek liderlik rolüne
geçmek için hazırlanmak istersiniz.
12UY0093-2 SERVİS GÖREVLİSİ Seviye 02

12UY0096-2 Oda Temizlik Görevlisi Seviye 02
-

11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI Seviye 03

-

11UY0024–3 Sıvacı Seviye 03

-

11UY0024–3 Sıvacı Seviye 03
16UY0242-3 Makyaj Uygulayıcısı Seviye 03

(VOCATIOANAL
QULIFICATION

CERTIFICATE)

(VOCATIOANA

1

2

3

4
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Bu yeterlilik beraberinde
neler getitir?

12UY0093-2 SERVİS GÖREVLİSİ Seviye 02
Meslek Tanımı
Servis Görevlisi (Seviye 2); İSG ve çevre koruma tedbirlerini alarak işleri organize eden,
servis öncesi hazırlıkları, servis ve gün sonu
(vardiya sonu) işlemlerini gerçekleştiren,
periyodik işlemlerde yardımcı olan ve
mesleki gelişim faaliyetlerine katılan vasıflı
kişidir.
Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerinde Meslek Yeri
ISCO 08: 5131 (Garsonlar)

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Servis Görevlisi (Seviye 2) yiyecek ve içecek servisi yapılan özel
ve halka açık yerlerde (restoran, kahvaltı salonu, teras, oda
servisi, ziyafet salonu, toplantı
salonu, lobi, havuz, gece kulübü, diskotek, barlar, restoranlar,
gemiler, trenler ve yatlar) çalışır.
İş yerinde mesleğinin gerektirdiği özel kıyafetleri giyer. Uzun
süre ayakta durmayı gerektirebilir. Tatillerde çalışma, vardiyalı
çalışma ve fazla mesai yapma
olabilir. Mesleğin icrası sırasında
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve yaralanma
riskleri bulunmaktadır. Tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren
tarafından sağlanan uygun
kişisel koruyucu donanımları
kullanarak çalışır.
Diğer Mesleki Gereklilikler
Başka mesleki gereklilikler bulunmamaktadır.
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Meslek Tanımı
Oda Temizlik Görevlisi (Seviye 2); İSG
ve çevre koruma önlemlerini alarak
işleri organize eden, oda temizliği ve
düzenlemesini, periyodik temizlik ve
gün sonu (vardiya sonu) işlemlerini
yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan vasıflı kişidir.
Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Meslek Yeri
ISCO 08: 9112 (Ofis, otel ve diğer
işyerlerinde çalışan temizlikçiler ve
yardımcılar)

Teknik servis, çamaşırhane, ön büro,
bahçe, muhasebe, insan kaynakları,
güvenlik, depo, servis, mutfak, sağlık
kulübü, havuz gibi departmanlarla
işbirliği içinde çalışır. Tatillerde çalışma, vardiyalı çalışma ve fazla mesai
yapma olabilir. Mesleğin icrası sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri
bulunmaktadır. Tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan
uygun kişisel koruyucu donanımları
kullanarak çalışır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Oda Temizlik Görevlisi (Seviye 2), özel
veya halka açık konaklama işletmelerinin misafir odalarında, koridorlarında ve kat ofislerinde çalışır.

Diğer Mesleki Gereksinimler
Bu meslekte çalışacak kişilerin
temizlik malzemelerine, halı gibi
tüylü şeylere veya tozlara alerjisi
olmamalıdır.
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12UY0096-2 Oda Temizleme Görevlisi Seviye 02

11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI Seviye 03
Meslek Tanımı
İnşaat Boyacısı (Seviye 3); İş sağlığı
ve güvenliği ve çevre önlemlerini
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde
mesleği ile ilgili işleri organize eder.
Mesleği ile ilgili işleri organize eden,
boya öncesi hazırlıkları yapan, binanın tüm elemanlarına ve yüzeylerine
boya uygulayan, ahşap yüzeyleri
cilalayan, boya sonrası/cila işlemlerini yapan ve mesleki gelişim ile ilgili
faaliyetlerde bulunan vasıflı kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Çalışma ortamı kapalı veya açık bir
alan olup çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında koku, gürültü,
nem, sıcaklık farkı, toz ve çeşitli boya
kimyasallarına maruz kalma sayılabilir. Çalışma sırasında uzun süre
ayakta durmak gerekebilir. İnşaat
boyacısı genellikle tek başına çalışır
ancak işin gereklerine göre iş arkadaşları ve işletme sahibi ile iletişim
kurar

Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Meslek Yeri
ISCO 08: 7131 (Boyacılar ve ilgili işçiler)

Diğer Mesleki Gereklilikler
İskele ile çalışan boyacı, iskelenin
özelliklerine uygun olarak çalışmalı
ve yükseklik fobisi olmamalıdır.
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Seçmeli Birimler
11UY0024-3/B1 Makina ile Sıvama
11UY0024-3/B2 Tesviye beton ve şap yapımı
11UY0024-3/B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi
Meslek Tanımı
Sıvacı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ve
çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili işleri organize
eder. Mesleği ile ilgili işleri organize eden,
sıva öncesi hazırlıkları yapan, yapıların iç ve
dış yüzeylerinin kaba ve ince sıvalarını yapan,
söve montajı yapan, beton zemin ve duvar
yüzeyini şaplayan, yüzeyi hazır cam mozaik
ile kaplayan, yalıtım sıvası yapan, uygulama
sonrası onarımları yapan ve mesleki gelişim
ile ilgili faaliyetlerde bulunan vasıflı kişidir.
Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Meslek Yeri
ISCO 08: 7131 (Boyacılar ve ilgili işçiler)

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Sıvacının (Seviye 3) çalışma
ortamı açık, kapalı ve tozlu
olabilir. Sıvacının yüksekte çalışması ve uzun süre
ayakta durması gerekebilir.
Çalışma sürecinde iş arkadaşları ve işletme sahibi ile
işin gereklerine göre iletişim
halinde çalışır. Mesleğin
icrası sırasında iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve yaralanma
riskleri bulunmaktadır.
Diğer Mesleki Gereklilikler
Sıvacı; iskele özelliklerine
uygun olarak çalışmalıdır,
yükseklik fobisi bulunmamalıdır ve ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabileceğini belirten
sağlık raporu olmalıdır.
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11UY0024–3 Sıvacı Seviye 03

PVC Doğrama Montajcısı Seviye 03
Meslek Tanımı
İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde
mesleği ile ilgili işleri organize eder. Mesleği
ile ilgili işleri organize eden, projeye uygun
olarak çeşitli binalarda P.V.C doğramaların ön
hazırlığını, montajını, ayar ve testlerini yapan
ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan vasıflı
kişidir.
Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Meslek Yeri
ISCO-08: 8219 (Başka yerde sınıflandırılmış
montajcılar)

Çalışma Ortamı ve Koşulları
PVC Doğrama Montajcısı
(Seviye 3), çalıştığı binanın
ortamına ve durumuna göre
açık veya kapalı ortamlarda,
sıcak ve soğuk değişiminin
ani olduğu tozlu, nemli ve/
veya gürültülü bölümlerde
çalışabilir. Binanın konumuna bağlı olarak yüksekte çalışması gerekebilir. Mesleğin
icrası sırasında iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini gerektiren kaza ve yaralanma
riskleri bulunmaktadır. Tehlikelerin tamamen ortadan
kaldırılamadığı durumlarda
işveren tarafından sağlanan
uygun kişisel koruyucu donanımları kullanarak çalışır.
Diğer Mesleki Gereklilikler
PVC Doğrama Montajcısı,
6331 sayılı İSG Kanunu’nun
15. maddesi uyarınca sağlık
gözetimine tabi olmalıdır.
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Seçmeli Birimler
16UY0242-3/B1
Standart Makyaj Uygulamaları
16UY0242-3/B2
Kalıcı Makyaj Uygulamaları
Meslek Tanımı
Makyaj Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve
güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak
ve sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak standart makyaj yapma, kalıcı makyaj
yapma ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve
becerisine sahip olan kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları
Makyaj Uygulayıcısı (Seviye
3); Uzun süre ayakta durarak
ve kimyasal kokulara maruz
kalarak çalışır. Çalışma ortamı
aydınlık ve havalandırılmıştır.
Ortamın ışık düzeni gün ışığı
renginde olmalı ve beyaz ışık
kullanılmamalıdır. Mesleğin
icrası sırasında iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri alınmasını gerektiren riskler bulunmaktadır.

Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Meslek Yeri
ISCO O8: 5142 (Kozmetologlar ve ilgili çalışanlar)

Diğer Mesleki
Gereklilikler
Başka mesleki gereklilikler
bulunmamaktadır
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16UY0242-3 Makyaj Uygulayıcısı Seviye 03

LEVEL 3 QUALIFICATIONS ARE:
• A level
• access to higher education diploma
• advanced apprenticeship
• applied general
• AS level
• international Baccalaureate diploma
• level 3 award
• level 3 certificate
• level 3 diploma
• level 3 ESOL
• level 3 national certificate
• level 3 national diploma
• level 3 NVQ

City & Guilds İngiliz
Kraliyet Akreditasyon
Kurumu 8959-13 Seviye 3
İş İngilizcesi (İş İletişimi)
Diploması ve Kıbrıs
Uluslararası İşletmecilik
Meslek Okulu Diploması

2 yıl
(en az 4 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
İş İngilizcesi, adayın İngilizce aracılığıyla gerçek iş durumlarında performans gösterme becerisine odaklanır.
Bu yeterlilik, işletme iletişimlerinin
İngilizce olarak anlaşılmasını ve
yazılmasını değerlendirir. Seviye
3’de, adayların geniş kapsamlı işletme iletişimini anlamaları, çok çeşitli
durumlara yanıt olarak mektuplar ve
kısa notlar yazmaları ve gündem ve
tutanaklar, bildirimler, konuşmalar,
reklamlar, makaleler, basın bültenleri,
reklam amaçlı toplu posta gönderimleri, resmi davetler ve analitik raporlar
hazırlamaları gerekmektedir.
Modern ofiste çalışmak için aşağıdakiler dahil olmak üzere, gereken tüm
temel İngilizce becerilerini, dilbilgisini
ve kelime haznesini edineceksiniz:
İş notları ve mektupları yazmak
Yazışmalarla ilgilenmek.
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Aşağıdakilerden başlayarak
diğer belirtilenleri de
edineceksiniz:
• Uzun soyut, yapısal veya dilsel
olarak karmaşık metinler veya çok
çeşitli mesleki, akademik ve sosyal
konularda oldukça deyimsel, edebi ve edebi olmayan yazılar dahil
olmak üzere tüm yazılı dil biçimlerinin ana fikirlerini anlamak,
• Amaca ve hedef okuyucu kitlesine tamamen uygun stillerde net,
akıcı, karmaşık tutanaklar, resmi
yazılar, muhtıralar, makaleler, basın bültenleri, konuşmalar, reklam
amaçlı toplu posta gönderimleri,
reklamlar, duyurular, resmi davetler veya raporlar yazmak,
• Tutarlı ve uyumlu bir yazı oluşturmak için çok çeşitli dilsel araçlar kullanmak
• Hemen hemen her şeyi kolaylıkla
anlayabilir.
• Tutarlı bir sunumda argümanları
ve açıklamaları yeniden yapılandırarak farklı sözlü veya yazılı
kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilir.
• Daha karmaşık durumlarda bile
daha ince anlam tonlarını ayırt
ederek kendini spontane, çok
akıcı ve kesin bir şekilde ifade
edebilir.
• Okuduğu her şeyi kolaylıkla
anlayabilir.
• Tutarlı bir sunumda argümanları ve açıklamaları yeniden
yapılandırarak farklı sözlü veya
yazılı kaynaklardan gelen bilgileri
özetleyebilir.
• Daha karmaşık durumlarda bile
daha ince anlam tonlarını ayırt
ederek kendini spontane, çok
akıcı ve kesin bir şekilde ifade
edebilir.
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Giriş Koşulları:
Şunlar için uygundur: Seviye 3.
Karmaşık yanıtlar gerektirenler de
dahil olmak üzere işle ilgili tüm belgeleri İngilizce okuması ve ve ifade

seçimi ve tonunun işlemin başarısı
için kritik olabileceği durumlarda
belgeler düzenlemesi beklenen
öğrenciler.

1

2
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LEVEL 3 QUALIFICATIONS ARE:
• A level
• access to higher education diploma
• advanced apprenticeship
• applied general
• AS level
• international Baccalaureate diploma
• level 3 award
• level 3 certificate
• level 3 diploma
• level 3 ESOL
• level 3 national certificate
• level 3 national diploma
• level 3 NVQ

City & Guilds İngiliz Kraliyet
Akreditasyon Kurumu
7574-03 Seviye 3
Bilgisayar Kullanıcısı
Diploması ve Kıbrıs
Uluslararası İşletmecilik
Meslek Okulu Diploması

1 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
City & Guilds BİK, evde veya işte BT
kullanan herkes için uygundur. BİK’in
esnek yapısı ve değerlendirme yöntemleri, hedeflenen kariyerin bir parçası
olarak sınıftaki çeşitli kurslara veya
hemen hemen her işyeri veya iş rolüne
uyarlanabileceği anlamına gelmektedir.
Yeterlilik, BT veya ilgili alanlarda daha
fazla eğitimi beraberinde getirebilecek
temel düzeydeki beceri ve bilgiler sağlamanın yanı sıra diğer eğitim sektörlerini, bağımsız olarak çalışması veya
başkalarını denetlemesi gereken kişiler
için daha yüksek yetkinlik seviyelerine
kadar desteklemektedir. İlk iş rolüne
geçenler için BİK, BİT ile etkin bir şekilde çalışma ve basit veya rutin görevlerle başa çıkma güvenini sağlayabilir.
Seviye 3 kullanıcısı, çoğu karmaşık ve
rutin olmayan faaliyetler için önceden
tanımlanmış veya yaygın olarak kullanılan BT araçlarını kullanabilir, verimliliği
artırmak için BT araçlarının kullanımında çözümler geliştirebileceklerdir.
Önemli ölçüde sorumluluk ve özerklik
alacaklar ve başkalarına destek ve tavsiye sunmaya hazır olacaklardır.

Bir faaliyet tipik olarak “karmaşık ve rutin olmayan”
olacaktır, çünkü:
• Görev veya bağlamın araştırma,
analiz ve yorumlama gerektirmesi muhtemeldir;
• İş başkaları tarafından üstlenilebilir; ve gerekli teknikler
karmaşık olacaktır, ve
• Seçim süreci analiz, araştırma, tanımlama ve uygulamayı
içerebilir.

International Business Management School of Cyprus

Giriş Koşulları:
Şunlar için uygundur: Öğrencilerin, Seviye 3’e başlamak için makul düzeyde
BİT bilgisine ve yeterliliğine sahip olmaları beklenmektedir.

1

2
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LEVEL 4 QUALIFICATIONS ARE:
• certificate of higher education (CertHE)
• higher apprenticeship
• higher national certificate (HNC)
• level 4 award
• level 4 certificate
• level 4 diploma
• level 4 NVQ

City & Guilds İngiliz
Kraliyet Akreditasyon
Kurumu 9200-01 Seviye 4
Mesleki Takdir Ödülü

1 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
Aday:
1.1 Mesleki standartları kendi çalışma
uygulamasına uygulayacaktır;
1.2 Başkalarını mesleki standartlara
uymaları için destekleyecektir;
1.3 Kendi sorumluluk alanındaki
uyumsuzluk risklerini ve sorunlarını
belirlemeyecek ve yönetecektir;
1.4 Mesleki standartların ihlal edilmiş
olabileceği bir durumu yönetecektir;
1.5 Mesleki standartlarla ilgili dokümantasyonu ve/veya raporları tamamlayacaktır;
2.1 Göreve uygun şekilde ve tarzda
iletişim kurarak hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verecektir;
2.2 İletişimin önündeki engelleri yapıcı
bir şekilde yönetecektir;
2.3 Başkalarıyla iletişim kurarken ilgili
mevzuatı, kurumsal politikaları ve
prosedürleri uygulayacaktır;
2.4 Bilgileri ilgili mevzuat, kurumsal
politikalar ve prosedürler doğrultusunda yönetecektir;
3.1 Kendi sorumluluk alanında uygun
liderlik becerilerini sergileyecektir;
3.2 Kendi performans hedeflerine
ulaşmada, iyi uygulamayı, yeniliği teşvik etmede ve rolleri dahilinde çalışma
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konusunda başkalarına örnek olarak
yol gösterecektir;
3.3 Başarının önündeki engelleri
belirleyerek ve yöneterek hedeflere
ulaşmak için plan yapacaktır;
3.4 Sonuçları karşılamak için kaynakları belirleyecek ve yönetecektir;
3.5 Belirlenen sonuçlara zamanında
ulaşmak için bir projeyi veya görevi
yönetecektir;
4.1 Kendi performansını analiz edecek
ve iyileştirme alanlarını belirleyecektir;
4.2 Kendi bilgi ve becerilerini geliştirmek için bir plan oluşturacaktır;
4.3 Mesleki gelişim için fırsatlara
erişecektir;
4.4 Üstlenilen mesleki gelişimin etkililiğini değerlendirecektir;
4.5 Mesleki gelişimin kaydını tutacaktır;
5.1 Belirlenen hedeflere ulaşmak için
başkalarıyla yapıcı bir şekilde çalışacaktır;
5.2 Çalışma ortamında başkalarını açık
bir şekilde cesaretlendirecek, uzmanlığı paylaşacak ve motive edecektir;
5.3 Çalışma ilişkilerini etkileyebilecek
çatışma veya fikir ayrılıklarının üstesinden gelmek için etkili kişilerarası
beceriler geliştirecektir;
6.1 Müşterinin kim olduğunu ve müşterinin ne beklediğini değerlendirecektir;
6.2 İyi müşteri ilişkileri geliştirecek ve
sürdürecektir;
6.3 Müşteri memnuniyetini ölçmek
için bilgi toplayacak ve analiz edecektir;
6.4 Müşteri hizmetlerinde iyileştirmelerin uygulanmasını belirleyecek ve
yönetecektir;
6.5 Müşteri şikayetlerini kendi sorumluluk alanı içinde ve kurumsal ve yasal
yönergeler doğrultusunda yönetecektir.

International Business Management School of Cyprus

Giriş Koşulları:
En az 3 aylık iş tecrübesi.

Adayın yerine getirmesi gereken
sorumluluklar şunlardır:
• Günlük aktiviteleri yönetmek için
birincil sorumluluğa sahip olmak;
• Kendi sorumluluk alanındaki kaynakları yönetmek;
• İyi çalışma ilişkileri geliştirmek ve
sürdürmek için başkalarıyla yapıcı bir
şekilde çalışmak;
• İyi müşteri ilişkileri geliştirmek ve
sürdürmek;
• Mesleki gelişim için fırsatları belirlemek ve bunlara erişmek;
• Kendi sorumluluk alanında mesleki
standartları uygulayabilmek;
• Kurumsal ve yasal gereksinimler
doğrultusunda etkili iletişim kurmak
ve bilgileri yönetmek;
• Amaç ve hedefleri tutarlı bir şekilde
yerine getirmek;

• İş rolünde özerklik ve muhakeme
uygulamak;
• Karar vermede başkalarının görüş
ve bakış açılarını göz önünde bulundurmak;
• İyi tanımlanmış ancak rutin olmayan sorunları ele almak.
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LEVEL 5 QUALIFICATIONS ARE:
• diploma of higher education (DipHE)
• foundation degree
• higher national diploma (HND)
• level 5 award
• level 5 certificate
• level 5 diploma
• level 5 NVQ

City & Guilds İngiliz
Kraliyet Akreditasyon
Kurumu 9200-02 Seviye 5
Mesleki Takdir Ödülü

1 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
Aday;
1.1 Kendinin ve başkalarının mesleki
standartlara uygunluğunu izleyecek
ve iyileştirme alanları önerecektir;
1.2 Kendi sorumluluk alanı içinde
mesleki standartlara uyulmaması
riskini azaltmak için önlemler geliştirecek ve uygulayacaktır;
1.3 Mesleki standartların ihlal edilmiş
olabileceği bir durumu yönetmek
için bilinçli kararlar verecektir;
1.4 Kendi sorumluluk alanında sürekli
iyileştirme kültürünü teşvik eden ilgili mesleki standartlarını destekleyen
stratejiler geliştirecektir;
2.1 Etkili bir iletişim stratejisi uygulayarak hedef kitlenin ihtiyaçlarına
cevap verecektir;
2.2 İlgili karmaşık bilgileri değerlendirecek, sonuçlar çıkaracak ve bulguları
ilgili mevzuat, politikalar ve prosedürlerle tutarlı bir şekilde başkalarına
iletecektir;
2.3 Kişisel ve (uygun olan yerlerde)
ekip çatışmalarını fark edip çözmek
için harekete geçerek etkili iletişimin
önündeki engelleri yapıcı bir şekilde
yönetecektir;
2.4 Bilginin kaydedilme, paylaşılma
ve saklanma şeklini analiz edecek ve
iyileştirme için önerilerde bulunacaktır;
3.1 Açık, olumlu ve motivasyonel
liderlik becerileri sergileyecektir;
3.2 Kendi sorumluluk alanındaki
değişimi öngörecek, planlayacak ve yönetecektir;
3.3 Kuruluşun
ihtiyaçlarına,
kaynak gereksinimleri bilgisine ve
operasyonel
ka-

pasitesine bağlı olarak kendisi ve
diğerleri için performans hedefleri
geliştirecektir;
3.4 Kaynakları zamanında yöneterek zorlu sonuçları tutarlı bir şekilde
karşılayacaktır;
3.5 En iyi uygulamayı ve sürekli
iyileştirmeyi teşvik etmek için fikirler
geliştirecektir;
4.1 Kendi gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için bir plan geliştirmek için
kendi performansını değerlendirecektir;
4.2 Gelişim ihtiyaçlarını karşılamak
için öğrenme fırsatlarını belirleme
ve bunlara erişme sorumluluğunu
üstlenecektir;
4.3 Üstlenilen mesleki gelişimin etkisini değerlendirecektir;
5.1 Yön belirleyecek, kararlılık kazanacak ve zorlu sonuçlara ulaşmak için
başkalarına birlikte çalışmaları için
ilham verecektir;
5.2 Hedeflerini gerçekleştirmelerini
sağlamak için kendi uzmanlığını ve
rehberliğini sunarak başkalarının
gelişimine aktif olarak katkıda bulunacaktır;
5.3 Başkalarıyla çalışırken ortaya çıkabilecek karmaşık sorunları ele almak
için farklı bakış açılarını değerlendirecek ve muhakemede bulunacaktır;
6.1 Müşteri beklentisi, operasyonel
kapasite ve kurumsal hedeflere bağlı
olarak müşteri hizmetleri için bir
ölçüt belirleyecektir;
6.2 Kendi sorumluluk alanındaki
müşteri memnuniyet düzeylerini
değerlendirecek ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için bir strateji
uygulayacaktır;
6.3 İyi müşteri ilişkileri geliştirecek
ve sürdürecek ve kurumsal ve yasal
yönergeler doğrultusunda şikayetleri
çözmek için harekete geçecektir.
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Giriş Koşulları:
En az 5 aylık iş tecrübesi.

Adayın yerine getirmesi gereken
sorumluluklar şunlardır:
• Hat yönetimi sorumluluklarına
sahip olmak;
• Değişimi öngörmek, planlamak ve
öncülük etmek;
• Kaynakları yönetmek;
• İyi çalışma ilişkileri geliştirmek ve
sürdürmek için başkalarıyla yapıcı bir
şekilde çalışmak;
• Yön belirlemek ve zorlu sonuçlara
ulaşmak için birlikte çalışmak için
başkalarına ilham vermek;
• En iyi uygulamaları ve sürekli
iyileştirmeyi bildirmek için yaratıcı
fikirler üretmek;
• Mesleki standartlara uygunluğu
izlemek*
• Etkili bir iletişim stratejisi uygulamak;
• Kuruluşun müşteri odaklı kültürünü

desteklemek için iyi müşteri ilişkileri
geliştirmek ve sürdürmek;
• Mesleki gelişimi analiz etmek,
tanımlamak ve buna erişmek;
• İyi tanımlanmış ancak karmaşık ve
rutin olmayan sorunları ele almak;
• Başkalarının görüş ve bakış açılarını
dikkate alan karar vermede özerklik
ve muhakeme uygulamak.
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LEVEL 6 QUALIFICATIONS ARE:
• degree apprenticeship
• degree with honours - for example bachelor of
the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
• graduate certificate
• graduate diploma
• level 6 award
• level 6 certificate
• level 6 diploma
• level 6 NVQ
• ordinary degree without honours

City & Guilds İngiliz
Kraliyet Akreditasyon
Kurumu 9200-03 Seviye 6
Mesleki Takdir Ödülü

1 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
Aday:
1.1 Kendisinin ve başkalarının mesleki standartlara uygunluğunu teşvik
etmek, izlemek ve sürdürmek için
sorumluluk alacaktır;
1.2 Risk yönetimini bilgilendirmek için
karmaşık bilgileri ve kanıtları değerlendirecektir;
1.3 Mesleki standartlara uyumsuzluk
sorunları ortaya çıktığında değerlendirecek, muhakemede bulunacak ve
gerekli eylemleri seçecektir;
2.1 Karmaşık konularda insanlarla
iletişim kurmak, yönlendirmek ve
sürdürmek için farklı bakış açıları ve
bağlamsal faktörler hakkında bilinçli
muhakeme yapacak ve anlayışlı olacaktır;
2.2 Etkili iletişimin önündeki engelleri
yapıcı bir şekilde yönetmek ve üzerinde düşünülmüş bir şekilde yanıt
vermek için bilinçli muhakede bulunacaktır;
2.3 İlgili mevzuat, politikalar ve prosedürler doğrultusunda bilginin iletilme,
kaydedilme, paylaşılma ve saklanma
şeklini eleştirel olarak değerlendirecek
ve iyileştirme için önerilerde bulunacaktır;
3.1 Açık ve odaklanmış liderlik yoluyla
kurumsal hedeflere ulaşmak için sorumluluk alacaktır;
3.2 Önemli bir değişim veya gelişim
programını yönetecektir;
3.3 Kurumsal hedeflere
ulaşmak için kaynakları
belirleme ve yönetme
sorumluluğunu
üstlenecektir;
3.4 İnovasyonu
teşvik edecek ve
kurumsal değerlerle uyumlu
iyileştirme fikirleri
üretecektir;
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4.1 Mevcut ve ortaya çıkan iş taleplerini
karşılama yetkinliğini değerlendirmek
için kendi performansını eleştirel olarak
değerlendirecektir;
4.2 Kişisel ve kurumsal hedeflere
ulaşmak için bir plan hazırlamak için
araştırma yapacaktır;
4.3 Mesleki gelişimin kendisi ve kuruluş
üzerindeki etkisini değerlendirecektir;
5.1 Başkalarıyla çalışırken karşılıklı destek ve uyum kültürü oluşturacaktır;
5.2 Zorlu sonuçlara ulaşmak için başkalarını motive etme, görevlendirme ve
yetkilendirme sorumluluğunu alarak
kuruluş veya proje ihtiyaçlarına yanıt
verecektir;
5.3 İyileştirmelerin nasıl yapılabileceğini
belirlemek için kuruluş içindeki veya
kendi sorumluluk alanı içindeki işbirlikçi çalışmanın etkililiği hakkında bilinçli
kararlar verecektir;
6.1 Kendi sorumluluk alanında müşteri
hizmetleri için standartlar geliştirmek
ve uygulamak için araştırma yapacaktır;
6.2 Müşteri memnuniyetini değerlendirmek için uygun yöntemler geliştirecek ve uygulayacaktır;
6.3 Hizmet düzeyindeki iyileştirmeleri
bildirmek ve kuruluş içindeki veya
kendi sorumluluk düzeyindeki başka
gelişmeleri şekillendirmek için müşteri
geri bildirimlerini değerlendirecektir;
6.4 Müşteri şikayetlerini veya müşteri
memnuniyeti düzeylerindeki değişiklikleri yönetmek
için kararlı bir şekilde
hareket edecektir;
6.5 Mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vererek sorumluluk alanında
müşteri odaklı bir
ortam oluşturmak
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Giriş Koşulları:
En az 5 aylık iş tecrübesi.

Adayın yerine getirmesi gereken
sorumluluklar şunlardır
• Üst düzey yönetim sorumluluklarına sahip olmak;
• Kurumsal hedeflere ulaşmak için
sorumluluk almak;
• Önemli bir değişim veya gelişim
programını yönetmek için sorumluluk almak;
• Kurumsal hedeflere ulaşmak için
kaynakları belirlemek ve yönetmek;
• Başkalarını motive etmek, görevlendirmek ve yetkilendirmek için
sorumluluk almak;
• İnovasyonu teşvik etmek ve
iyileştirme için fikirler üretmek;
• Mesleki standartlara uyumu teşvik
etmek, izlemek ve sürdürmek için
sorumluluk almak*
• Etkili iletişim kurmak, yönetmek ve
sürdürmek;
• Müşteri hizmetleri için standartlar

geliştirmek ve uygulamak;
• Mesleki gelişimin kendisi ve kuruluş
üzerindeki etkisini değerlendirmek;
• Karmaşık ve rutin olmayan sorunları
ele almak;
• Farklı bakış açılarını, yaklaşımları ve
düşünce okullarını anlama becerisi
göstererek muhakemede bulunmak
için özerklik kullanmak.
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LEVEL 7 QUALIFICATIONS ARE:
• integrated master’s degree, for example master
of engineering (MEng)
• level 7 award
• level 7 certificate
• level 7 diploma
• level 7 NVQ
• master’s degree, for example master of arts (MA),
master of science (MSc)
• postgraduate certificate
• postgraduate certificate in education (PGCE)
• postgraduate diploma

City & Guilds İngiliz Kraliyet
Akreditasyon
Kurumu 9200-04 Seviye 7
Mesleki Takdir Ödülü

1 yıl
(en az 2 dönem)
(öğrenci performansına
bağlı olarak)

2500€
Euro/yıllık

İngilizce
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Genel Bilgiler/Sonuçlar:
Aday:
1.1 Kuruluşta veya kendi sorumluluk alanında mesleki standartların ne ölçüde
uygulandığını değerlendirmek, bulgular hakkında bilinçli kararlar vermek
ve uygun eylemi gerçekleştirmek için
araştırma yapacaktır;
1.2 Mesleki standartlara uyumu sağlayan ve teşvik eden bir ortam ve kültür
oluşturacaktır;
1.3 Mesleki standartlara uyumsuzluk
sorunları olduğunda harekete geçmek için sorumluluk alacak ve sürekli
iyileştirme kültürünü teşvik etmek için
sonuçlar üzerinde düşünecektir.
2.1 Önemli ve hassas konularda iletişim
kurmak için kuruluşu temsil edecektir;
2.2 Kuruluş veya sorumluluk alanı için
mevzuat, politikalar ve prosedürlerle
tutarlı bir iletişim stratejisi geliştirmek
üzere iletişim biçimlerini, kanallarını ve
medyayı eleştirel olarak değerlendirecektir;
2.3 Değerlendirme yapacak ve uygun
olduğu hallerde, kurumsal ve yasal
gereksinimler doğrultusunda bilgileri
yönetmek için sağlam yöntemler ve
sistemler oluşturacaktır;
3.1 Kuruluşun değerlerini ve hedeflerini
teşvik edecek ve savunacak ve güçlü
liderlik yoluyla bunların gerçekleştirilmesi için sorumluluk alacaktır;
3.2 Kuruluşun geleceği veya kendi
sorumluluk alanı için bir vizyon belirtecektir;
3.3 Kendi sorumluluk alanındaki
kaynaklar hakkında derinlemesine bir
anlayış gösterecek ve bunları kurumsal
hedeflere ulaşmak için yönetecektir;
3.4 Karmaşık değişim boyunca kuruluşa veya kendi sorumluluk alanına liderlik etme sorumluluğunu üstlenecektir;
4.1 Kuruluşu veya kendi sorumluluk alanını yönetme yeteneğini eleştirel olarak
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değerlendirecek ve devam eden
mesleki gelişim alanlarını belirleyecektir;
4.2 Stratejik hedeflerin desteklenmesinde kendisi ve diğerleri tarafından üstlenilen mesleki gelişimin
etkisini eleştirel bir şekilde değerlendirmek için bilinçli muhakemeler yapacaktır.
4.3 Kuruluş veya kendi sorumluluk alanı içinde kişisel, mesleki ve
kurumsal hedeflere ulaşılmasını
sağlayacak mesleki gelişimi destekleyecektir;
5.1 Ekip çalışmasının ve kurumsal
ortaklıkların etkililiğini eleştirel olarak değerlendirecek ve iyileştirme
hedeflerini kararlaştıracaktır;
5.2 Kuruluş bünyesindeki diğer
kişiler için yön ve parametrelerin
netliğini belirleyecektir;
5.3 Başkalarının katkısına değer
veren ve başarıyı takdir eden bir
karşılıklı destek ve uyum kültürü
oluşturacaktır;
5.4 Performans sorunlarını ele
almak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik
eden bir ortam oluşturmak için
kanıta dayalı muhakemede bulunacaktır;
6.1 Müşteriyi kuruluşun merkezine
veya kendi sorumluluk alanına koymak için bir strateji oluşturacaktır;
6.2 Müşteri hizmetleri için sağlam
standartlar oluşturacaktır;
6.3 Kurumsal ve yasal yönergelere
uygun olarak, sürekli iyileştirmeyi
kolaylaştıran övgü ve şikayetlere
yanıt verecek bir yapı oluşturacaktır;
6.4 Kuruluşun gelecekteki yönünü veya kendi sorumluluk alanını
bildirmek için müşteri geri
bildirim düzeylerini değerlendirecektir.
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Giriş Koşulları:
En az 2 yıllık iş tecrübesi.

Adayın yerine getirmesi gereken
sorumluluklar şunlardır:
•Adayın yerine getirmesi gereken
sorumluluklar şunlardır:
• Stratejik liderlik sorumluluklarına
sahip olmak;
• Kuruluşun geleceği veya kendi
sorumluluk alanı için bir vizyon
belirlemek;
• Karmaşık değişim boyunca kuruluşa veya kendi sorumluluk alanına
liderlik etme sorumluluğunu üstlenmek;
• Kaynaklar hakkında derinlemesine
bir anlayışa sahip olmak ve bunları
kurumsal hedeflere ulaşmak için
yönetmek;
• Başkalarının katkısına değer veren
ve başarıyı takdir eden bir karşılıklı
destek ve uyum kültürü oluşturmak;
• İnovasyonu teşvik etmek ve iyileştirme için fikirler üretmek;
• Mesleki standartlara uyumu sağlayan ve destekleyen bir ortam ve
kültür oluşturmak*

• Kuruluş veya kendi sorumluluk
alanı için bir iletişim stratejisi geliştirmek;
• Önemli ve hassas konularda iletişim kurmada ve bilgiyi yönetmek
için sağlam yöntemler oluşturmada
kuruluşu temsil etmek;
• Müşteriyi kuruluşun merkezine
veya kendi sorumluluk alanına koymak için bir strateji oluşturmak;
• Kuruluş içinde mesleki gelişimi
desteklemek.
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