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FAKÜLTESİ

İçindekiler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Psikoloji
Psikoloji (İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yukarıdaki bölüm ismine tıklayarak ilgili bölüme gidebilirsiniz.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
1998 yılında kurulan Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
Amerikan kültürü ve edebiyatının başlangıcından günümüze dek gelişimini hem
bölüm dersleri, hem de diğer üniversitelerle birlikte düzenlenen konferans, seminer
ve sanat etkinlikleri aracılığıyla öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Bölümümüzün programı ilk iki yıl kültür ve edebiyat öğretiminin temelini oluşturan
dil dersleri ile Mitoloji ve Eleştiri Kuramları gibi genel edebiyat derslerini
içermektedir. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri
alan dışı seçmeli dersler de öğretim programımıza dâhil edilmiştir. Son iki yılda ise
değişik etnik guruplardan oluşan çok kültürlü Amerikan toplumunun tarihini,
sosyo-kültürel özelliklerini ve edebiyatını tarihsel, kültürel ve kuramsal boyutlarıyla
derinlemesine inceleyen derslerle mesleki uzmanlaşmaya yönelik çeviri ve
seçmeli alan dersleri yer almaktadır.
Bölümümüzün eğitim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimizin ileri düzeyde
İngilizce bilmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle İngilizce seviyesi düşük olan
öğrencilerimizin bir yıl hazırlık eğitimi almaları zorunludur. Hazırlık Muafiyet
sınavında başarılı olan öğrenciler ise doğrudan 1. sınıfa başlayabilirler.
Yurtiçi ve yurtdışından üniversiteler ile işbirliği yapma gerekliliğinden yola çıkan
bölümümüzün Polonya, İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya gibi ülkelerden çok
sayıda üniversite ile Erasmus anlaşması bulunmakta ve bu anlaşmalar
çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
İş Olanakları
Bölümümüz öğrencileri mezun olduktan sonra İngilizce Öğretmenliği Sertifikası
alarak İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmekte, çevirmenlik yapabilmekte,
reklamcılık ve halkla ilişkiler, turizm, medya, basın-yayım ve diplomasi alanlarında
ve çok uluslu şirketlerde çalışma olanağı bulabilmektedir. Akademik uğraşlarını
sürdürmek isteyen öğrencilerimiz ise yüksek lisans eğitimlerine yurtiçi ve
yurtdışında bulunan çeşitli üniversitelerde devam edebilmektedir.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

1998-1999
DİL
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/amerikan-kulturu-ve-edebiyati

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=64

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu
%50

6
24

9
51

21.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Matematik
Matematik, tüm bilimlerin temeli ve evrendeki her şeyin ifade edilebildiği bir doğa
dilidir. Her türlü araştırmanın alt yapısında matematik bilgisine gereksinim olduğu
bilinmektedir. Günümüzde Matematik, Fen, Mühendislik, Mimarlık alanlarının yanı
sıra İşletme ve benzeri sosyal bilimlerde de önemli rol oynamaktadır. Çünkü iş
dünyasında ve sosyal yaşamda ileri teknoloji araçlarını kullanan, sorunlara akılcı
çözümler üretebilen ve bunları ifade edebilen analitik düşünceye sahip yetişmiş
insan gücüne ihtiyaç vardır.
Matematik bölümünü seçmek isteyen adayların analitik ve sayısal düşünmeye ilgi
duyan soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanan bireyler olmaları gerekir. Ayrıca
yaratıcı olmaları da meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir. Matematik
Bölümü müfredatında temel matematik derslerine ek olarak yer verilen alan içi ve
alan dışı seçmeli dersler programı güçlendirmektedir. İlk iki yılda verilen temel
eğitimden sonra son iki yılda zorunlu bölüm dersleri yanında seçmeli ders
havuzlarına yer verilmektedir. Derslerinde belli bir seviyenin üzerinde başarıya
ulaşmış öğrencilere Mühendislik Fakültesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümünde çift ana dal yaparak iki lisans diploması alma ya da yan dal yaparak
lisans diploması yanında başka bir alanda sertifika alma olanağı sunulmaktadır.
Matematik Bölümünün öğrencileri ve öğretim elemanları Erasmus Değişim
Programından yararlanabilmektedirler. Bölüm mezunları akademisyen ve
araştırmacı olarak çalışmanın yanında kamu ve özel eğitim kurumlarında, finans
sektöründe, sigortacılık alanında, bilişim ve medya sektörü gibi birçok benzer
alanlarda çalışabilme olanaklarına sahiptir. Bölüm olarak değişen ve gelişen
dünyaya uyum sağlayabilecek donanıma sahip matematikçiler yetiştirmek
hedeflenmektedir.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2007-2008
SAY
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/matematik

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=72

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Matematik

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu
%50

4

7

16

43

21.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
Sürekli gelişen, disiplinlerarası bir bilim dalı olan Moleküler Biyoloji ve Genetik,
canlılığı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve fonksiyonlarını, birbirleriyle
etkileşimlerini ve bu etkileşimler sonucu çıkan hücresel yanıtları araştırır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yenileşimci ve nitelikli bir programla
girişimci, araştıran, uluslararası nitelikte, etik değerlere bağlı, canlıların işleyişini
moleküler düzeyde anlayan, bilgisini toplumun yararına uygulayan ve sorunlara
çözüm geliştirebilen mezunlar veren bir bölümdür.
Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2000-2001 eğitim-öğretim
yılında eğitime başlayan bölüm, 2004 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Alanında
uzman akademik kadrosu ile eğitime devam etmektedir. Lisans eğitimi yanında
2004-2005 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans alanında da eğitim vermeye
başlamıştır. Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kaliteli eğitim
programı, donanımlı laboratuvar alt yapısı ve sahip olduğu uzman ve deneyimli
öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır.
Lisans programının ilk iki yılında, öğrencilere bilimsel altyapı kazandırmak
amacıyla, ağırlıklı olarak temel bilim dersleri olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji
dersleri verilir. Son iki yılda moleküler biyoloji, moleküler genetik, moleküler biyoloji
teknikleri ve moleküler biyoloji uygulamaları, hücre moleküler biyolojisi gibi zorunlu
teorik ve laboratuvar dersleri verilmektedir.
Bunun dışında öğrencilerin bölümleri ile ilgili farklı yönleri keşfedebilmeleri için
kanser biyolojisi ve genetiği, genetik mühendisliği, kök hücre biyolojisi, RNA
dünyası, biyoinformatik, moleküler mikrobiyoloji ve mikrobiyel teknoloji dersleri ile
ilgili zorunlu derslere ek olarak özel alanlarda alan seçmeli ve alan dışı seçmeli
dersler verilmektedir. 4 yılın sonunda öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde, alanda
aranan ve tercih edilen mezunlar olarak programı bitirirler.
Mezunlar lisans eğitimi boyunca edindikleri donanımlar sayesinde AR-GE
merkezlerinde, hastanelerin genetik laboratuvarlarında, özel genetik tanı
laboratuvarlarında, tüp bebek merkezlerinde, Adli Tıp Kurumunda, tarım,
hayvancılık ve ilaç sektöründe tercih edilirler veya akademisyen olarak da
kariyerlerine devam edebilirler.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Matematik, Mühendislik bölümleri, Ebelik,
Beslenme ve Diyetetik gibi bölümler ile çift anadal ve yandal programı imkânı da
sunmaktadır. Ayrıca öğrencilere Erasmus Değişim Programı kapsamında yurt
dışında eğitim görme fırsatı verilmektedir.
Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2000-2001
SAY
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/molekulerbiyoloji-ve-genetik-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=66

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Moleküler Biyoloji
ve Genetik (İngilizce)

Burs
Oranı
Tam Burslu
%50

2019 2020
Kont. Kont.
0

8

0

42

Ücret

20.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

İngilizce Mütercim Tercümanlık
İngilizcenin, başta bilim, teknoloji, kültür, sanat ve ticaret gibi alanlarda
olmak üzere, adeta bütün insanlığın ortak dili haline geldiği, böylece
bilgi ve teknolojinin her an uluslararası dolaşımda bulunduğu
küreselleşen dünyamızda, İngilizce ile ulusal/yerel diller arasında
kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak çevirmenlere duyulan
ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de duyulan bu ihtiyacı
karşılamak amacıyla 2005 yılında kurulmuş olan Bölümümüz, Haliç
Üniversitesinin Sütlüce Yerleşkesinde, dünyanın kültür ve turizm
bölgesi olan Eski İstanbul’un kalbinde bulunan konumuyla,
öğrencilerimize hem ulaşım kolaylığı hem de bilimsel ve kültürel
faaliyetlere kolayca erişim imkânı sunuyor.
Bölümümüzün amacı, Türkçe-İngilizce dil-kültür çiftinde üst düzey
dilsel, kültürel, metinsel becerilere, araştırma bilincine, özel alan ve
dünya bilgisine, mesleğin etik değerlerine sahip ve ulusal/uluslararası
çeviri sektörünü tanıyan “kültürlerarası iletişim uzmanı” çevirmenler
yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilerimize, öncelikle, yazılı ve sözlü
çeviri, çeviribilim, dilbilim, kültür araştırmaları, akademik yazma ve
hitabet gibi alanlarda kuram ve uygulamayı birlikte barındıran zorunlu
dersler sunuyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin edebiyat, psikoloji,
sosyoloji, sağlık, teknoloji, ticaret, uluslararası kuruluşlar ve Fransızca
gibi ilgi duydukları çok farklı alanlarda çeviri becerilerini
geliştirebilmelerini sağlamak için, onlara ikinci sınıftan itibaren verilen
alan içi ve alan dışı seçmeli derslerle de programımızın kapsamı
genişletilmektedir.
Öğrencilerimizin eşzamanlı çeviri, ardıl çeviri, bilgisayar destekli çeviri
gibi alanlarda yetkinliklerini geliştirmek için, sözlü çeviri dersleri başta
olmak üzere bütün uygulama derslerimiz, Bölümümüzün tam
donanımlı ve bilgisayarlarında TRADOS çeviri yazılımı bulunan
Eşzamanlı Çeviri Laboratuvarında sektördeki standartlara uygun
olarak yapılmaktadır. Bölüm derslerimizin yanı sıra, özel alan bilgisi ve
kültürel becerilerin öne çıktığı günümüz çevirmenlik mesleğine koşut
olarak, Bölümümüz, öğrencilerimize iki önemli fırsat daha sunuyor:
Öğrencilerimiz üniversitemizdeki diğer bölümlerde yan dal veya çift
anadal yapma imkânı bularak disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirebiliyor ve üniversitemizin Avrupa’daki birçok üniversiteyle yaptığı
Erasmus anlaşmaları sayesinde, öğrenimlerinin bir veya iki dönemini
yurtdışındaki diğer ilgili bölümlerde devam ettirebiliyorlar.

Nitelikli ve sektörel bağlantıları güçlü olan akademik kadromuzun
rehberliğinde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, çeviri ve çeviribilim
alanıyla ilgili en güncel bilgi ve becerileri donanmış olarak mezun
olduktan sonra serbest veya bir kuruma bağlı olarak çeşitli iş
imkânlarına sahip oluyorlar. Bölüm mezunlarımız başta çeviri
büroları, çeviri işletmeleri ve yayınevleri olmak üzere, Avrupa Birliği
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarında,
üniversitelerde, turizm ve dış ticaret firmalarında, uluslararası
kuruluş ve şirketlerde, bankalarda, hukuk bürolarında, medya
kuruluşlarında ve uluslararası kongre ve toplantılarda yazılı ve/veya
sözlü çevirmen olarak çalışma olanağı buluyor; çevirmenliğin yanı
sıra editörlük, teknik yazarlık, bölge danışmanlığı, turist rehberliği,
İngilizce öğretmenliği gibi çeşitli alanlarda da iş hayatına
katılabiliyorlar.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2004-2005
DİL
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/mutercim-tercumanlik-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=70

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

İngilizce
Mütercim
Terümanlık

Burs
Oranı
Tam Burslu
%50

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

0
0

9
51

22.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Psikoloji
Psikoloji, psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir
sözcüktür. İnsan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku
ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlama ve kendi içinde dengeli bir
şekilde gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana
uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır.
Günümüzde psikolojinin bulgularından çok değişik alanlarda yararlanılır. Eğitim,
tıp, endüstri, ekonomi alanlarında psikolojik bilgilerin kullanımı, insanların daha
başarılı olmasını sağlamaktadır. Büyüme, gelişme, yetenekler, ilgi, zeka, heyacan,
bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim
alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha modern
bir eğitim anlayışı gelişmiştir.
Klinik Psikoloji: Klinik psikoloji, psikolojinin halk arasında en çok bilinen alt
alanıdır. Psikolog denildiğinde pek çok kişinin aklına gelen resim, klinik psikolog
resmidir. Klinik psikologlar zihinsel, davranışsal ve duygusal problemleri olan
bireyleri değerlendirme (tanı koyma) ve tedavi etme ile ilgilenirler. Klinik
psikologlar, psikolojik testler ile psikolojik sağaltım konularında uzmanlaşmışlardır.
Hastanelerde psikiyatristlerle birlikte çalıştıklarında şizofreni gibi ağır vakalar ile
ilgilenebilirler. Genelde hastanede tanı ve tedavi ekibinin bir üyesi olarak çalışırlar.
Gelişim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi doğum öncesinden başlayarak insanın
ölümüne kadar süregelen gelişimini inceler. Doktora seviyesinde olan gelişim
psikologları üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı/akademisyen olarak
çalışırlar. Gelişim psikolojisi, psikolojiyi, özellikle klinik psikolojiyi kuramsal
anlamda en fazla besleyen alanlardan biridir. Lisans ve yüksek lisans
seviyesindeki gelişim psikologları kliniklerde, çocuk yuvalarında, huzur evlerinde
gelişim uzmanı olarak çalışırlar.
Sosyal Psikoloji: Sosyal psikoloji bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri
ve çevrelerinden nasıl etkilendikleri konuları ile ilgilenir. Psikolojiye en geniş
kuramsal bilgi sağlayan alt alanlardan biridir. Çalışma konuları çok geniş ve
çeşitlidir. Sosyal psikologlar genelde üniversitelerde araştırmacı olarak çalışırlar.
Ancak son yıllarda reklam, halkla ilişkiler şirketlerinde uygulama alanında
çalıştıkları da gözlemlenmektedir.
Endüstri/Örgüt Psikolojisi: Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel işe
göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak
düzenleme, çalışanların psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırma yapan
bir daldır. İşyerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi, işin en az enerji
harcanarak en uygun biçimde yapılması, kişinin fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun işte çalışması gibi konular endüstri psikolojisini ilgilendirir.

Eğitim Psikolojisi: Psikolojinin algılama, öğrenme, düşünme,
motivasyon, heyacan, zeka ve kişilik, çevre-insan etkileşimini araştıran
alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması ile gelişmiş bir alandır.
Eğitim ve öğretim alanındaki birçok problemin çözümünde bu teorik
(kurumsal) bilgilerden yararlanılmıştır. Gerek öğrenci ve öğretmenler,
gerekse öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, bu
çalışmaların sonucudur. Ayrıca okul hayatının fizikî koşullarının
düzenlenmesi ve daha uygun ortamlarda eğitim ve öğretim
yapılmasının gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir.
Psikoloji Bölümü olarak hedeflerimiz insan doğasını, iç dünyasını,
duygu düşünce ve davranışlarını anlayabilen ve bunları etkileyen kişisel
ve yaşamsal olayların farkına varabilen mezunlar yetiştirmektir.
Bölümümüzün lisans mezunlarından beklentisi, insan psikolojisine
hakim olmaları, sorunlara yol açan kişisel dinamikleri anlayıp psikolojik
hastalıkları tanıyarak formüle etmeleri ve bütüncül bir yaklaşımla
insanlara yardımcı olmalarıdır.
Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2000-2001
EA
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/psikoloji

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=68

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Psikoloji

2019
Kont.

2020
Kont.

Tam Burslu

9

13

-

%25

54
0

64

34.500 TL

13

46.000 TL

Burs
Oranı

Ücretli

Ücret

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji, psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir
sözcüktür. İnsan ruhunun özünü ve değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku
ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlama ve kendi içinde dengeli bir
şekilde gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana
uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır.
Günümüzde psikolojinin bulgularından çok değişik alanlarda yararlanılır. Eğitim,
tıp, endüstri, ekonomi alanlarında psikolojik bilgilerin kullanımı, insanların daha
başarılı olmasını sağlamaktadır. Büyüme, gelişme, yetenekler, ilgi, zeka, heyacan,
bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim
alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha modern
bir eğitim anlayışı gelişmiştir.
Klinik Psikoloji: Klinik psikoloji, psikolojinin halk arasında en çok bilinen alt
alanıdır. Psikolog denildiğinde pek çok kişinin aklına gelen resim, klinik psikolog
resmidir. Klinik psikologlar zihinsel, davranışsal ve duygusal problemleri olan
bireyleri değerlendirme (tanı koyma) ve tedavi etme ile ilgilenirler. Klinik
psikologlar, psikolojik testler ile psikolojik sağaltım konularında uzmanlaşmışlardır.
Hastanelerde psikiyatristlerle birlikte çalıştıklarında şizofreni gibi ağır vakalar ile
ilgilenebilirler. Genelde hastanede tanı ve tedavi ekibinin bir üyesi olarak çalışırlar.
Gelişim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi doğum öncesinden başlayarak insanın
ölümüne kadar süregelen gelişimini inceler. Doktora seviyesinde olan gelişim
psikologları üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı/akademisyen olarak
çalışırlar. Gelişim psikolojisi, psikolojiyi, özellikle klinik psikolojiyi kuramsal
anlamda en fazla besleyen alanlardan biridir. Lisans ve yüksek lisans
seviyesindeki gelişim psikologları kliniklerde, çocuk yuvalarında, huzur evlerinde
gelişim uzmanı olarak çalışırlar.
Sosyal Psikoloji: Sosyal psikoloji bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri
ve çevrelerinden nasıl etkilendikleri konuları ile ilgilenir. Psikolojiye en geniş
kuramsal bilgi sağlayan alt alanlardan biridir. Çalışma konuları çok geniş ve
çeşitlidir. Sosyal psikologlar genelde üniversitelerde araştırmacı olarak çalışırlar.
Ancak son yıllarda reklam, halkla ilişkiler şirketlerinde uygulama alanında
çalıştıkları da gözlemlenmektedir.
Endüstri/Örgüt Psikolojisi: Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel işe
göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak
düzenleme, çalışanların psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırma yapan
bir daldır. İşyerlerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi, işin en az enerji
harcanarak en uygun biçimde yapılması, kişinin fizyolojik yapısına ve yeteneklerine uygun işte çalışması gibi konular endüstri psikolojisini ilgilendirir.

Eğitim Psikolojisi: Psikolojinin algılama, öğrenme, düşünme,
motivasyon, heyacan, zeka ve kişilik, çevre-insan etkileşimini araştıran
alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması ile gelişmiş bir alandır.
Eğitim ve öğretim alanındaki birçok problemin çözümünde bu teorik
(kurumsal) bilgilerden yararlanılmıştır. Gerek öğrenci ve öğretmenler,
gerekse öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, bu
çalışmaların sonucudur. Ayrıca okul hayatının fizikî koşullarının
düzenlenmesi ve daha uygun ortamlarda eğitim ve öğretim
yapılmasının gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir.
Psikoloji Bölümü olarak hedeflerimiz insan doğasını, iç dünyasını,
duygu düşünce ve davranışlarını anlayabilen ve bunları etkileyen kişisel
ve yaşamsal olayların farkına varabilen mezunlar yetiştirmektir.
Bölümümüzün lisans mezunlarından beklentisi, insan psikolojisine
hakim olmaları, sorunlara yol açan kişisel dinamikleri anlayıp psikolojik
hastalıkları tanıyarak formüle etmeleri ve bütüncül bir yaklaşımla
insanlara yardımcı olmalarıdır.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2000-2001
EA
İngilizce
Zorunlu
5 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/psikoloji-ingilizce

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=en&curSunit=1017

Kontenjan Burs ve Ücretler
Program Adı

Psikoloji
(İngilizce)

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Tam Burslu
%50

0

9

0

51

25.000 TL

İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, klasik edebiyattan modern edebiyata,
şiirden romana ve tasavvuftan halk edebiyatına kadar edebiyatımızın
bütün evreleri, türleri ve konularını içine alan zengin müfredatıyla
öğrencilere kapsayıcı ve çok boyutlu bir eğitim sunmayı amaçlayan bir
lisans programıdır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılmış olan bu
lisans programı, üniversitelerimizde mevcut 117 Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü içerisinde yeni bir bölüm olmakla beraber öğrencilerini diğer
üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileriyle rekabet
edecek düzeyde şahsiyetler yetiştirecek bir eğitim programı sunmayı
kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ayrıca Atatürk ilke ve
devrimlerine, Cumhuriyet’e bağlılık, objektif düşünme, tenkit fikri ve
entelektüel kültürün değerlerini kazandırma, programın ilkeleri
arasındadır.
Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar bütün dönemlerinin ve her dönemin eser, şahsiyet ve meselelerinin öğretilmesi,
öğrencilerin edebi eserler aracılığıyla Türk dilini ve lehçelerini
öğrenerek çok geniş bir coğrafyada konuşulan ve yazılan Türkçenin
çeşitli ağız ve lehçeleriyle bilinmesi bölümün temel görevleri
arasındadır. Bunlardan başka Türk dünyasının edebiyat ve lehçelerinin
tarihi gelişimini gösterme vizyonuyla oluşturulmuş dört yıllık ders
planıyla bölüm öğrencilerinin Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak en iyi
şekilde kullanmalarının sağlanması, Türk milletinin kültür değerlerini
bilen fertler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.
Öğrencilere Türk dili ve edebiyatının kaynaklarına ve bu kaynakların
dili olan Türk kültür diline hâkim olmanın yanı sıra eski Türk kültür ve
edebiyatının kaynak dilleri olan Arapça ve Farsçayı da öğrenme imkânı
sunmayı hedefleyen bu program, dünya edebiyatıyla ilgili yapılan
çalışmaları da yakından takip eden geleceğin akademisyenlerinin
yetişmesini amaçlamaktadır.
Bölüm mezunları pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak Milli
Eğitim teşkilatında, özel ve devlet kütüphanelerinde, Başbakanlık
Devlet Arşivinde, Kültür ve Turizm Bakanlığında ve TRT’de çalışabilir,
yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilir, Türkiye’de
aynı alanda lisansüstü eğitim veren kurumlarda akademisyen
olabilirler. Bunlara ek olarak yayıncılık ve reklamcılık kurumlarında da
görev alabilirler.

Giriş Bilgileri
Kuruluş Yılı
Puan Türü
Eğitim Dili
Hazırlık
Eğitim Süresi
Yerleşke Bilgisi

2016-2017
SÖZ
Türkçe
İsteğe Bağlı
4 Yıl
Sütlüce Yerleşkesi

Akademik Kadro için tıklayınız

http://fenedebiyat.halic.edu.tr/tr/bolumler/akademik-kadro/turk-dili-ve-edebiyati

Ders Programı için tıklayınız

https://obs.halic.edu.tr/oibs//bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=365

Kontenjan Burs ve Ücretler
İçindekilere
dönmek
için tıklayınız

Program Adı

Burs
Oranı

2019
Kont.

2020
Kont.

Ücret

Türk Dili
Edebiyatı

Tam Burslu
%50

6

9

30

51

18.000 TL

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SÜTLÜCE YERLEŞKESİ

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

0212 703 89 00 www.halic.edu.tr

