MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MİSYON


Çağdaş bilgi düzeyine sahip, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran, Atatürk ilke ve hedeflerine bağlı, ülkesini,
ulusunu ve bütün insanlığı seven bireyler yetiştirmek



Bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz
edilen bir kurum olmak.

VİZYON


Temel bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmek



Topluma, endüstriye ve bilime hizmette öncü bir kurum olmak



İleri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almak



Uluslararası eğitim, kültürel ve akademik işbirlikleri ile öğrencilerine evrensel bakış açısı kazandırmak.

Web sayfası: http://www.fef.marmara.edu.tr
Adres: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Göztepe / 34722 İstanbul

(0216) 345 11 86
(0216) 346 45 53
(0216) 347 96 41
(0216) 348 59 38
(0216) 348 77 59
Faks: 0216 347 87 83

E-posta:
fef@marmara.edu.tr
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Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim
dili çoğu bölümde Türkçe olmakla birlikte Sosyoloji Bölümü'nde %30 İngilizce ve Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
bölümünde İngilizcedir. Alman Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık (Almanca) bölümünde Almanca, Mütercim
Tercümanlık (Fransızca) bölümünde Fransızcadır. Kimya ve Fizik Bölümleri'nde ise isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı
okutulmaktadır.

BÖLÜMLER


Alman Dili ve Edebiyatı



Almanca Mütercim Tercümanlık



Bilgi ve Belge Yönetimi



Biyoloji



Coğrafya



Fizik



Fransızca Mütercim Tercümanlık



İngilizce Mütercim Tercümanlık



İstatistik



Kimya



Matematik



Sanat Tarihi



Sosyoloji



Tarih



Türk Dili ve Edebiyatı

Neden Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol
Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna Süreci kriterlerini uygulamayı ilke edinmiştir. Stratejik planlar
doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli
olanaklar sunmaktadır.


Köklü ve güçlü bir eğitim kurumu



Güçlü, tecrübeli, eğitim ve araştırma kadrosu



Bilimsel araştırma projelerinde ve yayınlarda üstünlük



Güçlü fiziksel altyapı



Kaliteli-güncel eğitim programları (Teorik-Uygulama-Laboratuar)



Uluslararası anlaşmalar, aktif Erasmus programları



Çift Anadal, Yandal programları



Pedagojik Formasyon Sertifika Programı



Bilimsel ve kültürel etkinlikler



Sosyal ve sportif etkinlikler



Etkinlik ve şenliklerin Göztepe Kampüsü’ndeki odak noktası



Sıcak öğrenci-öğretim elemanı ilişkileri

Güçlü, tecrübeli, eğitim ve araştırma kadrosu: Bilimsel araştırma
projeleri ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayan
öğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir.
Bilimsel
Araştırmalar:
Fakültemiz

fen

bilimleri alanında
bilimsel
araştırma
faaliyetlerinde, BAPKO, TUBİTAK, DPT vs. projelerinde, yapılan uluslar
arası yayınlarda ve atıflarda ön sıralarda yer almaktadır. Sosyal bilimler
alanında ise, gerek görsel ve işitsel basın organları yoluyla, gerekse
bilimsel etkinliklerle sosyal ve kültürel alanlarda kamuoyunu aydınlatma
işlevini başarılı bir şekilde yerine getirmekte ve toplumun sosyal
bilimlere olan ilgisinin artmasını sağlamaktadır.
Güçlü fiziksel alt yapı: Fakültemizde 72 adet amfi ve derslik, Fizik,
Kimya ve Biyoloji bölümlerine ait 59 öğrenci ve araştırma
laboratuarı, her biri 20’şer adet bilgisayara sahip 6 bilgisayar
laboratuarı, 1 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile 1 Simultane
Çeviri Laboratuvarı öğrenciler için çalışma, dinlenme salonları, kantin
ve 180 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır.
Erasmus

Programı:Fakültemizin

çeşitli

bölümlerinin

Avrupa

üniversiteleri ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus Öğrenci
Hareketliliği ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Programları aktif olarak uygulanmakta, seçilen birçok öğrencimiz
öğrenimlerinin bir yarıyıl veya bir yılını yurtdışında okumaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinin yaptığı ikili anlaşmaların listesi
Erasmus Birimi sayfasından görülebilir (http://erasmus.marmara.edu.tr/).

Çift anadal yandal programı:
Çeşitli bölümlerimizde Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmakta;
öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır.
Ayrıca Mühendislik Fakültesinin Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümleri ile de Çift
Anadal ve/veya Yandal yapılabilmektedir.

Bilim ve Kültür Günleri: Öğrencilerimizin daha iyi gelişmesi için
Fakültemiz bölümleri sene boyunca teknik geziler, bilimsel ve
kültürel etkinlikler düzenlemektedirler. Fakülte yönetimi tarafından
her yıl Ekim ayının sonunda “Bilim ve Kültür Günleri” haftası
düzenlenmesi geleneksel hale dönüşmüştür. Bunların yanında,
hemen her hafta Fakültemiz konferans salonunda seminer,
konferans, panel, bilgi şöleni, sergi, tartışma, yarışma, sunum,
sinema, konser vb. faaliyetler yapılmaktadır.

Sosyal

Etkinlikler:

Öğrencilerimiz

Fen-Edebiyat

Fakültesi Türk Müziği Topluluğu’nda, Türk Halk
Müziği Topluluğu’nda, Fakültemizin Futbol, Voleybol
ve

takımlarında,

Basketbol

kulüplerinde,
kendilerini

kampüsteki
ifade

etme

bilim
birçok

ve

ve

kültür

olanaklarla

geliştirme

imkânı

bulmaktadırlar.

Mezunlar ve İş Alanları
Fakültemiz mezunları pedogojik formasyon sertifika programını tamamladıkları takdirde öğretmenlik yapma hakkını elde etmektedirler.
Yurtiçi ve yurtdışı seçkin üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora Program’larına kabul edilerek akademik çalışmalar
yapmaktadırlar. Fen bölümleri mezunları endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırıcı olarak
çalışabilirler. Ayrıca endüstride kalite kontrol uzmanı, hastanelerin radyoloji ve nükleer tıp birimlerinde nükleer uzman ve sağlık
fizikçisi, TÜBİTAK, Ankara Balistik Araştırma Merkezi, Ankara ve Çekmece Nükleer Araştırma Merkezlerinde uzman
araştırmacı, Silahlı Kuvvetlerin Araştırma Merkezlerinde araştırmacı olarak görev yapabilmektedirler. Sosyal Bilim alanlarından
mezun olanlar, eğitim-öğretim ve basın-yayın sektörü, dershaneler, özel arşivler, kütüphane ve dökümantasyon, sinema ve
halkla ilişkiler olmak üzere birçok alanda iş bulabilmektedirler. Staj: Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kimya Bölümlerinde zorunlu staj
uygulaması vardır. Bu çerçevede staj yapan öğrencilerimizin iş güvenliği ve kaza sigortası Fakültemiz tarafından yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz çeşitli kuruluş ve işletmelerdeki staj kontenjanlarından yararlanmaktadır

