MESLEKİ EĞİTİMİNİN NESNEL ve ZAMANSAL DÜZENLENMESİ
(Eğitim Planı Önerisi ; Dr. Letzel, TUM/WZW 28.12.2008 ve 10.08.2010)

EĞİTİM YAPILACAK İŞLETME : Muhtemelen Münih Teknik Üniversitesi ile işbirliği sözleşmesi yapmış olan yerli
bir firma
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EĞİTİM GÖRECEK KİŞİ :
EĞİTİMİ YAPILACAK MESLEK: Kimya Laborantı
Arasında Paragraf 3 Rakam 1.‘e göre yapılacak Mesleki Eğitim Sözleşmesi ile ilgili

Avrupa Ülkelerindeki Mezunlar için KİMYA LABORANTI İkili Mesleki Eğitimi

Münih Teknik Üniversitesi‘nin önerdiği bu eğitim planı kesinlikle IHK Normlarına uyumludur !
Gerçekleştirilmesi gereken performanslar, aşağıda hafta birimleri içinde, tamamlanacağı haftalar ve IHK Sınav
Kuralları’nda istenen eğitim miktarları belirtilerek listelenmiştir (Bitirme Sınavı’nın Kısım 1 ve Kısım 2’deki değeri
üzerinden kodlanmıştır ).
Eğitimin herhangi bir kısıtlama olmadan Analitik Kimya ağırlıklı olduğu açıkça görülmektedir.
Hafta birimlerindeki performansların tamamı (HB=Hafta Birimi + bütünleyici yeterlik numararaları; numaralar için
aşağıdaki tabloya bakınız).
- Bilişim Teknolojisi (13 + No.5),
- Alana Özgü CHEMLAB Eurochem (13 + No. 1-3, 5)
- Preparatif Çalışmalar (16)
- Analitik Çalışmalar (45 + 17 + 13 + 13 + 13 + 13 + No. 6 = 114 HB)
Yani 50 hafta üzerinden hesaplamalar yapılır (izinler ve meslek okulu dahil değildir)
- Bilişim Teknolojisi (4,2 Hafta, % 8,3’e karşılık gelir),
- Alana Özgü CHEMLAB Eurochem (4,2 Hafta, % 8,3’e karşılık gelir),
- Preparatif Çalışmalar (5,1 Hafta, % 10.3’e karşılık gelir)
- Analitik Çalışmalar (36,5 Hafta, % 77.6’e karşılık gelir)
Sınav İlişkisi (IHK Sınav Kurallarına bakınız):
- Sosyal ve Hukuk (yazılı % 7 + % 13’ye karşılık gelir),
- Alana Özgü CHEMLAB Eurochem (toplam % 0)
- Preparatif Çalışmalar (yazılı % 28 - x’e karşılık gelir, pratik % 25‘e karşılık gelir)
- Analitik Çalışmalar (yazılı % 52 + x‘e karşılık gelir, pratik % 10 + % 65’e karşılık gelir)
-x ve +x Bölüm 1’in payları (% + % anlamı: Kısım 1’in payı + Kısım 2’nin payı)

Mesleki eğitim aşağıda bulunan verilere göre nesnel ve zamansal düzenlemeye göre yürütülür:
Sağlanan Bilgiler ve Beceriler
Toplu, bütüncül sağlanan yeterlikler
(Eğitim Çerçeve Plan Ek 1’deki ilgili No.)

Yakl. Zaman
(Hafta Birimi)

-Mesleki eğitim; Almanya ve diğer ülkelere özel çalışma ve Toplu
Sözleşme Hakkı; farklı ülkelerde „özel modüller“in işletilmesi sayesinde ek haklar (1)
-Eğitim işletmelerinin yapı ve organizasyonu (2)
-Sorumlu davranılmasıyla ilgili işletmesel önlemler (3)
-İş Sağlığı ve Güvenliği (3.1)
- Çevre koruma (3.2)
- Enerji kaynaklarının oluşturulması(3.3)
- İş araç ve gereçlerine muamele (3.4)
- Kalite ile ilgili önlemler, müşteri odaklılık(3.5)
- Laboratuvarda verimlilik (3.6)
- İş organizasyonu ve iletişim (4)
- İş planlama, ekip çalışması (4.1)
- Bilgi temini ve dökümantasyon (4.2)
- İletişim ve bilgi sistemleri (4.3)
- Veri toplama ve işleme (4.4)
- Görevlerde yabancı dilin kullanımı (4.5)

Kişiye kendi ülkesinde
bulunan işletmede ve
(yüksek) okulda eğitimi
ve ayrıca özel modül için
staj yerlerindeki eğitim
sırasında eşlik edilir.

- Çalışma materyallerinin kullanılması(5)
- Kimyasal ve fiziksel yöntemler(6)
- Numune alma ve numune hazırlama (6.1)
- Fiziksel büyüklükler ve madde sabitleri (6.2)
- Analiz yöntemleri (6.3)
- Çalışma materyallerinin ayrılması ve birleştirilmesi(6.4)
Zorunlu yeterlilik birimleri
- Analitik çalışmaların yürütülmesi (7)
- Örneklerin hazırlanması (7.1)
- Kalitatif analizler (7.2)
- Spektroskopi (7.3)
- Gravimetri (7.4) ve kütle analizi (7.5)
- Kromatografi (7.6)
- Ölçüm sonuçlarının analizi (7.7)

(45)
(3)
(4)
(9)
(15)
(11)
(3)

-Preparatif çalışmaların yürütülmesi (8)

(16+17)
(16)
(9)
(8)

- Preparatların üretilmesi (8.1)
- Maddelerin ayrılma ve temizlenmesi (8.2)
- Ürünlerin karakterizasyonu (8.3)

Sağlanan Bilgiler ve Beceriler

Seçim listesi I’in seçim yeterlik birimleri
-

Numune alma tekniği yöntemlerinin ve analitik yöntemlerin uygulanması (12)
Kromatografik yöntemlerin uygulanması(13)
Spektroskopik yöntemlerin uygulanması (14)
Kombine analitik tekniklerin uygulanması (15)
Termodinamik büyüklüklerin belirlenmesi (16)
Biyokimyasal çalışmaların yürütülmesi (18)

Seçim listesi II’nin seçim yeterlik birimleri
- Laboratuvar ile ilgili bilişim teknikleri (22)
(- Laboratuvarda otomatik sistemler ile çalışma (23))
- Çevre Analizleri (CHEMLAB Modul1)
- Su Analizleri (CHEMLAB Modul2)
- Gıda Analizleri (CHEMLAB Modul3)
- Enstrümental Analizler (CHEMLAB Modul4)
- Kozmetik Analizleri (CHEMLAB Modul5)
- İlaç Analizleri (CHEMLAB Modul6)

Seçilen her bir CHEMLAB modülü aşağıdakileri her durumda kapsar:
- Uygulama teknikleri çalışmaları, müşteri hizmetleri (24)
- Kalite yönetimi, örneğin REACH (26)
- Çevre ile ilgili çalışnma teknikleri (27)

Tatil
Toplam Eğitim Süresi

Yakl. Zaman
(Hafta Birimi)
6 Birimden 4 ü
(Hafta Birimleri)
(13)
(13)
(13)
(13)

6 dan 2 veya 3 Birim
(Hafta Birimleri)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

