Geleceğin bilim insanlarının yetiştirildiği
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde teorik ve
uygulamalı eğitimler verilmektedir. Eğitim
dili, Sosyoloji ve İngilizce Mütercim
Tercümanlık bölümlerinde İngilizce;
Alman Dili ve Edebiyatı ve Mütercim
Tercümanlık bölümlerinde Almanca;
Fransızca Mütercim Tercümanlık
bölümünde ise Fransızcadır. Kimya ve
Fizik bölümleri %30 İngilizce olarak
eğitim vermektedir. Bu bölümlerde eğitim
dillerinde hazırlık sınıfı zorunlu olup, Bilgi
ve Belge Yönetimi bölümünde ise isteğe
bağlıdır. Gelişmiş laboratuvarlara sahip
olan fakültede bazı bölümlerde zorunlu
staj uygulaması bulunmaktadır. Fakültede
okuyan öğrenciler çift anadal ve yandal
yapma imkânının yanı sıra dünyanın önde
gelen üniversitelerinde eğitim görme
fırsatından da yararlanabilir. Lisans

Fen-Edebiyat
Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

• İlgili sektörlerde aranılan mezunlar
verilmektedir.

• Teori ve uygulamanın bir arada yürütüldüğü
öğretim programları uygulanmaktadır.

• YGS’de taban puanı, Türkiye sıralamasında
ilk 5 sırada olan bölümler bulunmaktadır.
• Lisans ve lisansüstü programlarda çeşitlilik

ve bölümlerde ÇAP/YAP olanağı vardır.

• Yüzde yüz ve kısmi olarak yabancı dilde
öğretim yapan bölümler mevcuttur.

• Lisans ve lisansüstü programlar, disiplinler
arası çalışmalara imkân verecek çeşitlilikte
ve niteliktedir.
• Merkezi bir konumda olup; ulaşım

kolaylığına sahiptir.

• Fakültenin akademik personeli, ulusal ve

uluslararası bilimsel araştırma ve projelerde
önemli görevler almaktadır.

• Öğretim üyeleri, öğrencilerine kariyer
planlamasında destek olmakta ve yol
göstermektedir.

eğitimlerini tamamlayan öğrenciler çeşitli
bilim dallarında lisansüstü programlara
devam edebilir.

• Staj programları, uygulamalı dersler ve
teknik geziler yapılmaktadır.

• Öğretim üyeleri, kamu ve özel kurumların
bilimsel projelerinde yürütücü, danışman
veya katılımcı olarak yer almakta; bu
alanlardaki deneyimlerini ise mentor olarak
öğrencilerine aktarmaktadır.

• Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO)
tarafından çok sayıda desteklenen proje
bulunmaktadır.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde ödül alan
bilim adamları fakülte kadrosunda yer
almaktadır.
• Öğrenciler, Erasmus olanaklarından
yararlanabilmektedir.

• Fakültenin yer aldığı yerleşkede 2 tane kız
öğrenci yurdu bulunmaktadır.
• Fakültenin bulunduğu yerleşkede sosyal
imkanlar çok çeşitli ve zengindir.
• Fakültenin bulunduğu yerleşkede spor
salonu vardır.

• Öğrenciler kısmî zamanlı olarak
üniversitenin farklı birimlerinde çalışabilir, iş
yaşamına ilişkin deneyim kazanabilirler.

İş ve Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, kendi bölümlerinin
meslek unvanlarında, kamu ve özel
sektörde çok farklı alanlarda istihdam
edilirler. Ayrıca, yasal mevzuat çerçevesinde
formasyon hakkı olan bölüm mezunları,
gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde,
öğretmenlik formasyonu sertifikası sahibi
olabilirler. Akademik kariyerlerine devam
edebilirler.
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