PROGRAM ADI:
Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
PROGRAM TÜRÜ:
Tezli Yüksek Lisans Programı (Örgün)
PROGRAM PROFİLİ:

Gazete, dergi ve bülten gibi yazılı ve görsel bilgi ve haber kaynaklarının biçim ve içeriği,
haber metinlerinin çözümlenmesi, haber/yazı türleri ve haber üretim süreçleri Genel
Gazetecilik lisansüstü programlarımızın çalışma sahasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra,
habercilik ilkeleri ve etiği, haber sosyolojisi, habercilikte gerçeklik ve ideoloji, basının
toplumsal ve kamusal işlevi, basın-iktidar-demokrasi ilişkisi gibi hayati ve kapsamlı konular
da lisansüstü programlarımızın öncelikli çalışma temalarındandır. Genel Gazetecilik
lisansüstü programları edebiyat, dilbilim, tarih, iletişim, hukuk, çevrebilim, sosyoloji, iktisat
ve siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerin kesiştiği bir noktada bulunmakta, toplumu
ilgilendiren ve haber niteliği taşıyan konular inceleme kapsamında yer almaktadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI VE PROFİLLERİ:

Genel Gazetecilik lisans ve lisansüstü programları, meslek olarak gazeteciliği tercih eden
öğrencilerinin araştırmacı gazetecilik, yerel gazetecilik, spor gazeteciliği, görsel gazetecilik,
ekonomi gazeteciliği, internet haberciliği ve yurttaş gazeteciliği gibi ihtisas alanlarında
uzmanlaşmasına özel bir önem atfetmektedir. Lisansüstü programlarımız akademik kariyer
yapmak isteyenlere de nitelikli ve seçkin bir eğitim sunmaktadır.
Genel Gazetecilik lisansüstü programlardan mezun olanlar, gazetecilik, medya, iletişim,
fotoğrafçılık, yayıncılık gibi alanların yanı sıra, üniversitelerde akademik eğitim, araştırma ve
uygulama alanlarında çalışmaktadırlar.
Özel ve kamuda, iş dünyasının ve sektörün önemli yerlerinde görev yapan çok sayıda
mezunumuz, yaptıkları çalışmalarla “Marmara Gazetecilik” mezunu olmanın saygınlığına
anlam ve değer katmaktadır.

PROGRAM ADI:
Genel Gazetecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
PROGRAM TÜRÜ:
Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)
PROGRAM PROFİLİ:

Gazete, dergi ve bülten gibi yazılı ve görsel bilgi ve haber kaynaklarının biçim ve içeriği,
haber metinlerinin çözümlenmesi, haber/yazı türleri ve haber üretim süreçleri Genel
Gazetecilik lisansüstü programlarımızın çalışma sahasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra,
habercilik ilkeleri ve etiği, haber sosyolojisi, habercilikte gerçeklik ve ideoloji, basının
toplumsal ve kamusal işlevi, basın-iktidar-demokrasi ilişkisi gibi hayati ve kapsamlı konular
da lisansüstü programlarımızın öncelikli çalışma temalarındandır. Genel Gazetecilik
lisansüstü programları edebiyat, dilbilim, tarih, iletişim, hukuk, çevrebilim, sosyoloji, iktisat
ve siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerin kesiştiği bir noktada bulunmakta, toplumu
ilgilendiren ve haber niteliği taşıyan konular inceleme kapsamında yer almaktadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI VE PROFİLLERİ:

Genel Gazetecilik lisans ve lisansüstü programları, meslek olarak gazeteciliği tercih eden
öğrencilerinin araştırmacı gazetecilik, yerel gazetecilik, spor gazeteciliği, görsel gazetecilik,
ekonomi gazeteciliği, internet haberciliği ve yurttaş gazeteciliği gibi ihtisas alanlarında
uzmanlaşmasına özel bir önem atfetmektedir. Lisansüstü programlarımız akademik kariyer
yapmak isteyenlere de nitelikli ve seçkin bir eğitim sunmaktadır.
Genel Gazetecilik lisansüstü programlardan mezun olanlar, gazetecilik, medya, iletişim,
fotoğrafçılık, yayıncılık gibi alanların yanı sıra, üniversitelerde akademik eğitim, araştırma ve
uygulama alanlarında çalışmaktadırlar.
Özel ve kamuda, iş dünyasının ve sektörün önemli yerlerinde görev yapan çok sayıda
mezunumuz, yaptıkları çalışmalarla “Marmara Gazetecilik” mezunu olmanın saygınlığına
anlam ve değer katmaktadır.

PROGRAM ADI:
Genel Gazetecilik Doktora Programı
PROGRAM TÜRÜ:
Örgün
PROGRAM PROFİLİ:

Gazete, dergi ve bülten gibi yazılı ve görsel bilgi ve haber kaynaklarının biçim ve içeriği,
haber metinlerinin çözümlenmesi, haber/yazı türleri ve haber üretim süreçleri Genel
Gazetecilik lisansüstü programlarımızın çalışma sahasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra,
habercilik ilkeleri ve etiği, haber sosyolojisi, habercilikte gerçeklik ve ideoloji, basının
toplumsal ve kamusal işlevi, basın-iktidar-demokrasi ilişkisi gibi hayati ve kapsamlı konular
da lisansüstü programlarımızın öncelikli çalışma temalarındandır. Genel Gazetecilik
lisansüstü programları edebiyat, dilbilim, tarih, iletişim, hukuk, çevrebilim, sosyoloji, iktisat
ve siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerin kesiştiği bir noktada bulunmakta, toplumu
ilgilendiren ve haber niteliği taşıyan konular inceleme kapsamında yer almaktadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI VE PROFİLLERİ:

Genel Gazetecilik lisans ve lisansüstü programları, meslek olarak gazeteciliği tercih eden
öğrencilerinin araştırmacı gazetecilik, yerel gazetecilik, spor gazeteciliği, görsel gazetecilik,
ekonomi gazeteciliği, internet haberciliği ve yurttaş gazeteciliği gibi ihtisas alanlarında
uzmanlaşmasına özel bir önem atfetmektedir. Lisansüstü programlarımız akademik kariyer
yapmak isteyenlere de nitelikli ve seçkin bir eğitim sunmaktadır.
Genel Gazetecilik lisansüstü programlardan mezun olanlar, gazetecilik, medya, iletişim,
fotoğrafçılık, yayıncılık gibi alanların yanı sıra, üniversitelerde akademik eğitim, araştırma ve
uygulama alanlarında çalışmaktadırlar.
Özel ve kamuda, iş dünyasının ve sektörün önemli yerlerinde görev yapan çok sayıda
mezunumuz, yaptıkları çalışmalarla “Marmara Gazetecilik” mezunu olmanın saygınlığına
anlam ve değer katmaktadır.

