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Tarihçe
Bahçe Tarımı Programı, Baskil Meslek Yüksekokulu bünyesi'nde 2011 yılında açılmıştır.Yüksekokul bünyesinde ilk öğrenci alan programdır. İlk öğrencisini 2012
yılında almıştır. 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Baskil Meslek Yüksekokulu toplam 9 akademik personeli, yeni kampüs alanı, uygulama alanları ,
laboratuvarları ile ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci yetiştirmeyi ve hergeçen gün biraz daha büyümeyi hedeflemektedir.
Alınacak Derece
Bahçe tarımı programı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri
sağlandığında Bahçe tarımı alanında ön lisans derecesine sahip olunur ve "Tekniker" ünvanı alınır.
Kabul Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS6 puan türünden yeterli puanı almış olması
gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili
Bölümlerine geçerek lisans programlarında öğrenim görebilirler. İntibakları yapıldıktan sonra 3. sınıftan eğitim öğretime devam ederler.
Mezuniyet Koşulları
Bu program öğrencilerinin 120 AKTS karşılığı dersleri başarması, 30 iş günü yaz stajını yapması ve 4 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde
etmesi istenen mezuniyet koşullarıdır.
Mezun İstihdamı
Programı tamamlayan öğrenciler Kamu kurumlarında ( Tarım ve Gıda Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları, Tarım kredi kooperatifleri), tohum
bayilerinde, gübre firmalarında, zirai ilaç bayilerinde istihdam olanakları bulmaktadırlar.Ayrıca bayilik sınavını geçme halinde kendi zirai ilaç bayilerini
açabilme yetkinliğine ve ziraii danışmanlık yapabilme olanaklarına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Fırat Üniversitesi Sınav Yönetmeliği , Fırat Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır.
Ara sınav Öğrenme Çıktıları
Program
Final Sınavı
Sıra No Açıklama
Telafi
1
Kısa SınavBahçe tarımının temel prensipleri konusunda hakim nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahiptir.
2
Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi, genetiği, hayvanların biyolojisi, sistematiği, fizyolojisi konularında temel bilgiye sahiptir.
Ödev ve Değerlendirme
Rapor
Sunma
3
Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bakış açısına sahiptir.
Bilgisayarla Sunum Yapma
4
Bahçe tarımı ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek tarım alet ve makinalarını tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye
Belge Sunma
sahiptir.
5
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanı ile ilgili verileri tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm önerileri geliştirebilecek yeteneğe
sahiptir.
6
Sebze, meyve, bağ ve tarla bitkilerininüretim tekniklerini uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
7

Bahçe bitkileri zararlı, hastalık ve yabancı otlarını tanıma, mücadele yöntemlerini uygulayabilme yeteneğine sahiptir.

8

Bahçe bitkileri ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahiptir.

9

Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.

10

Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullabilmek

11

Bahçe bitkileri standardizasyonu, tarım ve çevre arasındaki ilişki, zirai mücadele yöntemleri, toprak kimyası ile ilgili bilgiye sahiptir.

12

Bir yabancı dili mesleki anlamda bilgileri izleyebilme ve meslekteşları ile iletişim kurabilecek beceride kullanabilme becerisine sahiptir.

13

Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullabilme, Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilme, tarihsel olayların neden ve osnuçlarını
irdeleyip, değerlendirebilme yeteneğine sahiptir.

